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CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG 

Lễ kính 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 17, 1-9 

Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê 

đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người 

biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục 

Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a 

hiện ra đàm đạo với Người.Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, 

chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho 

Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông còn đang nói, chợt có đám mây 

sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của 

Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! " Nghe vậy, các môn đệ 

kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và 

bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ! " Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một 

mình Đức Giê-su mà thôi. 

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói 

cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy." 

  

II. SUY NIỆM 

Biến cố Chúa Hiển Dung được coi là một biến cố then chốt trong hành trình cứu độ 

của Chúa Giêsu nhằm vừa khẳng định vừa nâng đỡ cho hành trình đức tin của các môn đệ 

và mỗi Kitô hữu chúng ta: Hiển Linh - Hiển Dung - Hiển Trị (tỏ mình bắt đầu sứ vụ, một 

sự mặc khải để nâng đỡ đức tin và tử nạn Phục Sinh). 

 

1. Biến cố biến hình vừa mang tính khẳng định lời Thánh Kinh, vừa bắt đầu đi 

vào Tử Nạn. 

Một chi tiết giàu tính biểu tượng là sự hiện diện của hai khuôn mặt lớn trong Cựu 

ước: Môsê và Êlia, là hai nhân vật tóm tắt tất cả Lề Luật Môsê) và các ngôn sứ (Êlia). Hai 

nhân vật này tượng trưng cho Luật và các ngôn sứ, hai cánh cửa chính của Thánh Kinh 

trong đó đã loan báo Chúa Kitô phải chịu khổ hình rồi mới vào trong vinh quang của 

Người. Sự hiện diện của các ngài là chứng cớ sống động rằng lời tiên báo của Chúa Giêsu 

về tương lai của Người hoàn toàn phù hợp với Thánh Kinh. Môsê là con người của cuộc 

Xuất hành, của núi Si-nai và của cuộc vượt qua Biển Đỏ; còn Êlia tiên tri lớn đã phải chịu 

đau khổ vì Thiên Chúa và vì dân tộc trước khi được cất lên trong đám mây…  

Như một Êlia mới, Đức Giêsu cũng được mời gọi chịu đau khổ trước khi được "cất 

lên" (9,51) trong vinh quang thiên quốc, Người cũng là Môsê mới trong cuộc Xuất hành 

mới, trong lễ Vượt Qua mới của một Giao ước mới, sẽ vượt qua biển sự chết để giải phóng 

dân Người và dẫn đưa họ đến Đất sự sống đời đời. 

 

2. Núi Ta-bo và núi Ô-liu: Thiên tính và nhân tính 

Việc biến hình liên quan mật thiết với cuộc thương khó và biến cố Phục Sinh. Trong 

vài tuần sau biến cố đem ba môn đệ thân thiết lên núi Tabo, Đức Giêsu lại đem ba người 

bạn này đến vườn Ghếtsêmani (Mt 26,37; Mc 14,33). Gương mặt của Đức Giêsu mà họ 



sắp thấy rạng ngời vinh quang, lúc đó họ lại thấy thấm đầy mồ hôi và máu đỏ (Lc 22,44) 

bị vả tát, rồi phỉ nhổ (Mt 25,67). 

Việc Chúa Giêsu biến hình đã biến đổi cách nhìn của các môn đệ về con người và 

cuộc đời. Từ nay các ông sẽ không nhìn ở bề mặt mà biết nhìn vào bề sâu. Bên trong thân 

xác phàm nhân của Chúa Giêsu có ẩn chứa bản tính Thiên Chúa. Bên trong cuộc khổ nạn 

tủi nhục có gieo sẵn mầm mống Phục Sinh vinh quang. Cũng thế, bên trong mỗi thân xác 

có hiện diện của một linh hồn. Bên trong mỗi con người phàm trần có ẩn tàng mầm mống 

thần linh.  

Sứ điệp này cũng liên hệ đến cuộc đời chúng ta là giống như Đức Kitô, mỗi người 

chúng ta cũng có hai chiều kích, một thuộc về nhân tính, một thuộc về thiên tính. Mỗi 

người chúng ta đều mang trong mình một nét giống Ađam và một nét giống Thiên Chúa. 

Chúa Giêsu trong kiếp phàm nhân đã cảm nhận những phút vinh quang biến hình thì 

cũng đồng thời sau đó cảm nhận sự thê thảm của sự tủi nhục, thì cuộc đời Kitô hữu chúng 

ta cũng thế. Những lúc đó, hãy nhìn lên Chúa để cùng hiệp thông với Người, như thánh 

Phaolô nói: Nếu chúng ta cùng cam chịu như người, thì cũng sẽ chia sẻ vinh quang với 

Người. 

 

3. Một biến cố của đức tin và niềm hy vọng. 

Việc Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabo hé lộ thần tính của Người để các môn đệ 

thêm niềm tin tưởng. Người cho các ngài nếm thấy trước vinh quang để chấp nhận con 

đường đau khổ của Người sắp trải qua. 

Các môn đệ cần được nâng đỡ qua biến cố hiển dung này, vì sẽ đến một ngày và ở 

trên một ngọn đồi khác, lúc đó bầu trời sẽ trở nên tối tăm, khuôn mặt Đức Giêsu, sẽ đầm 

đìa mồ hôi và máu. Quần áo của Người sẽ không còn chói sáng nữa, mà sẽ bị lột khỏi thân 

mình Người. Đức Giêsu sẽ có hai tên trộm cướp làm bạn đồng hành. Sẽ không có tiếng nói 

phát xuất từ trời nữa, nhưng chỉ có những giọng nói chế giễu và nhạo báng mà thôi. Các 

môn đệ sẽ bị tản mác, và không muốn tham dự vào những sự việc đang diễn ra. 

Biến cố biến hình còn cho các môn đệ niềm hy vọng, là: con đường đau khổ sẽ dẫn 

đến hạnh phúc, cái chết tủi nhục sẽ dẫn đến ngày Phục Sinh hân hoan. Tựa như học sinh 

kiên nhẫn và miệt mài đèn sách vì hy vọng vào kết quả mùa thi tốt đẹp, như nông phu thức 

khuya dậy sớm, dãi nắng dầm mưa cấy cày vì hy vọng vào mùa gặt bội thu…  

Niềm hy vọng vào vinh quang Phục Sinh sẽ giúp các môn đệ can đảm chấp nhận 

cuộc khổ nạn thương đau và cái chết tủi nhục của Thầy chí thánh. 

 

4. Phải xuống núi. 

Phêrô cứ muốn được ở lại trên núi. Ông muốn xây dựng một thiên đàng an toàn tại 

đó, cách xa khỏi tất cả những rắc rối và nguy hiểm. Nhưng mục đích của cuộc biến hình 

này không phải để khuyến khích họ trốn thoát thực tại, mà để khích lệ và củng cố Đức 

Giêsu và các Tông đồ nữa, để họ có khả năng quay trở lại, hầu đương đầu với những rắc 

rối và nguy hiểm mà họ đã để lại phía sau. 

Phêrô muốn được ở lại trên đỉnh núi, muốn được khư khư giữ lấy ân sủng của cảm 

nghiệm này. Ông không muốn quay trở lại với cuộc sống hằng ngày và những thứ thông 

thường nữa, nhưng cứ muốn được mãi mãi ở lại trên vùng đất đầy niềm say mê phấn khích 

đó. Nhưng Đức Giêsu đã kêu gọi ông xuống núi, và đối diện với tương lai. Cảm nghiệm 

này không có ý tạo ra một sự trốn thoát khỏi cuộc đấu tranh đang nằm ở phía trước, nhưng 

là để giúp Người sẵn sàng đương đầu với cuộc đấu tranh đó. Giây phút đầy ánh sáng, là để 

giúp Người đương đầu với giây phút đầy bóng tối. 



Cũng như Phêrô và các môn đệ trong biến cố biến hình hôm nay, mỗi người chúng ta 

ai cũng muốn được ở trên đỉnh vinh quang, nhưng lại không muốn đối diện với thực tế của 

cuộc đời, và muốn trốn tránh kiếp lữ hành trần thế, muốn trốn tránh thập giá là con đường 

duy nhất đưa đến sự phục sinh. Chúa Giêsu hôm nay vừa tỏ cho chúng ta thấy viễn cảnh 

Phục Sinh để nâng đỡ niềm tin cho chúng ta và cho chúng ta một niềm hy vọng chắc chắn 

về đời sống vĩnh hằng, nhưng Người mời gọi chúng ta phải xuống núi: xuống núi vừa để 

giúp những người khác thêm niềm tin và hy vọng, xuống núi để tiếp tục cuộc lữ hành trần 

thế tiến về quê Trời. 

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con nâng tâm hồn lên để được nên một với 

Chúa trong ánh sáng thần linh, đồng thời Chúa cũng mời gọi chúng con dấn thân vào 

cuộc sống để sống trọn kiếp lữ hành trần thế trong ý Chúa. Xin cho chúng con luôn biết 

lắng nghe và thực thi ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, với niềm hy vọng cuộc hiển 

dung cuối cùng trong vương quốc hằng sống của Chúa. Amen 

 

 

Ngày 10 tháng 08 

THÁNH LAURENSÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO 

Lễ kính 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 12,24-26 

Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ 

trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống 

mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự 

sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ 

ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy." 

 

II. SUY NIỆM 

Theo định luật tự nhiên, mọi vật đều đi qua giai đoạn “đề, phản đề và hợp đề”; tựa 

như hạt giống gieo xuống nếu không mục nát để đâm chồi nảy lộc thì nó chỉ trơ trọi; con 

người cần phải nỗ lực làm việc mới mong phát triển… 

Hạt giống phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Điều này đúng đối với đời sống 

tự nhiên của con người. Mục nát ở đây có nghĩa là phải chịu vất vả khó nhọc. Người nông 

dân muốn có một mùa gặt bội thu, phải thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng chăm chỉ 

cầy bừa. Người học sinh muốn đỗ đạt vinh quang, phải từ bỏ những giờ vui chơi với bạn 

bè, đêm đêm chong đèn miệt mài kinh sử. 

Về đời sống tâm lý và đời sống thiêng liêng cũng thế, khi người ta chỉ sống cho mình, 

không cho đi, thì mối liên hệ với người khác sẽ bị cằn cỗi, và đời sống liêng liêng sẽ 

không được vươn lên, và ngược lại, chỉ khi trao ban mới được nhận lãnh. Hạt giống phải 

mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt, mục nát đi trong đời sống thiêng liêng có nghĩa là 

chết cho tội lỗi, từ bỏ bản thân, từ bỏ ý riêng mình. 

 

1. Như hạt lúa mục nát đi… 

Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cùng với Người chuyển hoá đời mình 

như một hạt giống phải thối nát đi để sinh nhiều bông hạt: “Thật, Thầy bảo thật anh em, 

nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó 

chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” 



Phải, nếu hạt lúa được giữ nguyên trong kho, được bảo quản kỹ càng, thì nó chỉ là hạt 

lúa trơ trọi, một hạt lúa cô đơn, một hạt lúa chết dần mòn. Còn hạt lúa nào chịu huỷ mình 

đi trong ruộng sình sẽ vươn lên phơi phới và sinh được gấp trăm. 

Quy luật sinh tồn là thế: chỉ khi cho đi, mới là lúc được nhận lại dồi dào; chính khi 

hiến mình là lúc nhận lại bản thân. Vì thế, khi sắp chịu huỷ mình trên thập giá và chịu mai 

táng trong mộ, Chúa Giêsu gọi đó là giờ Người được tôn vinh: “Đã đến giờ Con Người 

được tôn vinh!” (Ga 12,23). 

Vì vậy, để chia sẻ sự sống mới với Đức Kitô, con người phải đi theo tiến trình của 

kiếp sống con người: sinh lão bệnh tử; tín hữu phải sẵn sàng chết đi cho tội lỗi, chết đi cho 

tính mê nết xấu, chết đi cho tính tham lam ích kỷ, chết đi cho tính thù hằn giận ghét, chết 

đi cho tính kiêu căng tự phụ, chết đi cho thái độ sống chết mặc bay để có thể được tham dự 

vào đời sống mới với Đức Kitô. 

Chết cho tội lỗi là dứt lìa những dục vọng đam mê trái luật Chúa. Chết cho tội lỗi là 

quyết tâm lánh xa những con người, những đồ vật, những nơi chốn lôi kéo mình phạm tội. 

Những con người ấy, những đồ vật ấy, những nơi chốn ấy như gắn chặt vào mình, như là 

một phần đời sống của mình. Dứt bỏ những con người ấy, những đồ vật ấy, những nơi 

chốn ấy khiến mình đau đớn như chết đi một phần đời mình. Đó là những mất mát to lớn. 

Nhưng nếu biết chấp nhận những “cái mất” hiện tại, thì sẽ có những “cái được” trong 

tương lai, dám chấp nhận những “cái mất” chóng qua sẽ có những “cái được” vĩnh cửu. 

Mất bản thân mình để được chính Chúa, mất điều tầm thường để được điều cao cả, mất 

trần gian để được thiên đàng... Nói tóm lại chỉ khi nào người ta tham dự vào cuộc hi sinh 

khổ hình của Chúa, thì mới có thể chia sẻ cuộc phục sinh vinh hiển với Người (x. 2Tim 

2,11). 

 

2. Hiến dâng mạng sống vì Chúa. 

“Ai giữ mạng sống mình sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ giữ được mạng 

sống”. Nghe có vẻ thật nghịch lý, nhưng đó lại là chân lý Kitô Giáo, bởi vì cái đích đạt tới 

cuối cùng của chúng ta là sự sống đời đời (mạng sống siêu nhiên) chứ không phải bằng 

mọi giá phải giữ sự sống thể lý, để rồi chối Chúa.  

Khi chúng ta chỉ tìm cái sung sướng cho thân xác đời này, thì sự sống tâm linh của 

chúng ta èo ọt, nhưng khi chúng ta chịu khó hy sinh, tuy làm cho đời sống thể lý có chút 

thua thiệt, nhưng sự sống vĩnh cửu của chúng ta đang triển nở. 

Con đường theo Chúa, đời sống đạo cần một sự dấn thân, phải vác lấy thập giá, Thập 

giá đó là những khó khăn, những trái ý nghịch lòng… Thập giá đó là việc tuân giữ lề luật 

Chúa…  

Thánh Lôrensô mà chúng ta mừng kính hôm nay và các thánh Tử Đạo ngày xưa chấp 

nhận hy sinh, thay vì nghe lệnh vua quan mà chà đạp lên thập giá, các ngài đã chấp nhận 

ôm lấy thánh giá và vác đi, là hy sinh, chịu thử thách và chấp nhận bỏ mình tuyệt đối kể cả 

mạng sống để theo Chúa đến cùng. Chúng ta ngày hôm nay, dù không phải đổ máu và chết 

đi cách trực tiếp vì sự bách hại công khai không còn nữa, nhưng vẫn còn đó những cách 

bách hại rất tinh vi và thâm hiểm của chế độ, của chính thể, của những thứ văn hoá thời 

đại… Vì thế, đòi hỏi chúng ta phải chết đi mỗi ngày vì những thứ bách hại đó, nghĩa là hi 

sinh vâng phục theo sự hướng dẫn của Giáo hội mà giữ lề luật Chúa, để mai ngày chúng ta 

cũng được hợp với chư thánh Tử Đạo là cha ông của chúng ta trên trời. 

 

Lạy Chúa Giê-su, cuộc đời theo Chúa là một cuộc tử đạo trường kỳ với bao thử thách 

gian nan và bách hại, xin cho chúng con dám từ bỏ những gì không thích hợp với tinh thần 



Kitô Giáo, can đảm sống niềm tin trước mọi trái ý nghịch lòng và tự hào là người con 

Chúa trước mặt mọi người không ngại khó ngại khổ vì danh Chúa. Amen.  

 

 

Ngày 15 tháng 08 

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 

Lễ trọng 

  

I. BÀI 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 

Tin vào sự phục sinh của thân xác là một tín điều mà các Kitô hữu tuyên xưng trong 

kinh Tin Kính. Bởi vì Đức Kitô cứu chuộc không chỉ là cứu vớt linh hồn mà thôi, nhưng 

Đấng là “Người” đầu tiên sống lại từ cõi chết với thân xác phục sinh đi vào trong vinh 



quang đời đời, đã mặc cho thân xác những ai được Người cứu độ một ý nghĩa mới, là đến 

ngày chung thẩm sẽ được phục sinh và được trọn vẹn hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Mẹ 

Maria thân mẫu rất thánh của Con Thiên Chúa được kể là “con người” đầu tiên được 

hưởng nhờ ơn cứu độ của chính Đấng mà Mẹ sinh ra. Ơn Cứu Độ của Chúa Giêsu Kitô có 

giá trị vượt thời gian và không gian đã gìn giữ thân xác Mẹ đạt tới mức trong sạch vẹn 

toàn, cùng với ơn Chúa Thánh Thần phủ bóng trên Mẹ khi từ ngàn đời trong ý định của 

Thiên Chúa đã chuẩn bị một thân xác tuyệt mỹ và hoàn hảo cho Con Thiên Chúa ngự vào 

cung lòng của Mẹ. Chính vì vậy, sau khi Mẹ cùng trải qua một lần cái chết thể lý như 

chính Con Mẹ là Đức Kitô, Thiên Chúa không để thân xác Mẹ phải hư nát trong phần mộ, 

nhưng đã cho Mẹ được chỗi dậy đi vào trong vinh quang của Con Mẹ với cả sự trọn vẹn 

thân xác và linh hồn. Niềm tin Mẹ Maria hồn xác lên trời tuy không được nói đến trong 

Thánh Kinh, nhưng niềm tin này đã được các Kitô hữu tuyên xưng ngay từ những thế kỷ 

đầu của Giáo hội, đặc biệt các thánh Giáo Phụ từ thế kỷ thứ IV cho đến ngày 01 tháng 11 

năm 1950 Đức Thánh Cha Piô XII ban hành Thông điệp "Munificentissimus Deus" long 

trọng định tín Mẹ Maria linh hồn và xác lên trời là một tín điều buộc mọi người phải tin. 

Hôm nay toàn Giáo hội hoàn vũ mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, như là một sự xác 

tín về sự phục sinh thân xác, đồng thời là một lời mời gọi và khích lệ con cái mình cùng 

hướng về cõi trời để rồi sẽ được cùng với Mẹ chung hưởng vinh quang phục sinh trên 

nước Chúa trong ngày chung thẩm. 

  

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm về chân dung đầy bác ái và niềm 

vui trao ban phục vụ của Mẹ Maria, qua câu chuyện Mẹ đến viếng thăm bà Elizabeth: 

  

1. 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: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì 

Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”. Thật vậy, Đức Maria là người đầu tiên được Thiên Chúa 

thương cứu độ, giữ gìn cho khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ, như con người thuở ban 

đầu được tạo dựng, nghĩa là sống trong sự sống siêu nhiên, trong ơn thánh sủng. 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. Đức Maria đã thực hiện trọn vẹn tinh thần đức ái khi hạ mình làm người tôi tớ 

phục vụ. 

Dù được diễm phúc hơn mọi người phụ nữ vì đã cưu mang Con Thiên Chúa, cưu 

mang Đấng Cứu Thế mà cả dân Israel và muôn dân trông đợi, nhưng Đức Maria đã không 

tự coi mình cao trọng trong phẩm vị “Hoàng Thái Hậu” mà hạ mình để phục vụ, mà người 

đầu tiên được diễm phúc Mẹ Thiên Chúa đến phục vụ là bà Elisabeth. Nếu Đức Giêsu là 

Chúa và là Thầy mà đã quì xuống rửa chân cho các môn đệ, thì trước đó chính Mẹ Người 

là Mẹ Thiên Chúa đã hạ mình phục vụ một thụ tạo, và với một công việc rất thấp hèn suốt 

một thời gian ba tháng theo lời kể của thánh sử Luca (x. Lc 1,56). 

  

2. Lời kinh Magnificat: Đặc trưng đứng về phía những người bị áp bức. 

Kinh Magnificat được khởi đầu bằng niềm vui của một con người được cứu độ (x. Lc 

1,47), kế đến nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những ai hèn mọn (x. Lc 

1,48-53). Đặc biệt, điều được nói đến nhiều nhất là sự đối nghịch giữa thế lực giàu và 

người nghèo bị áp bức, và Thiên Chúa đã yêu thương cứu giúp người nghèo khó khiêm hạ. 

Có thể nói, Đức Maria đã cất lên bài ca của những người bị áp bức, mà trong đó Mẹ 

và bà Elisabeth diễn tả mối bận tâm của mình dành cho dân Israel. Đức Maria đã nhận vào 

trong con người của Mẹ một cảm thức và mối bận tâm của bà Anna sau khi bà này sinh hạ 

Samuel, và ca ngợi về tất cả những điều này vào trong một bài ca biết ơn. Thánh sử Luca 

giữ lấy cảm thức này cho chúng ta trong kinh Magnificat mà ngài đặt như là một lời dẫn 

cho việc công bố của Đức Giêsu về sứ mạng của Người là giải phóng người nghèo và 

những kẻ bị bỏ rơi (Lc 4,18-19). 

Cụm từ tapeinoi hoặc anawim theo ngôn ngữ Hy Lạp muốn nói về một người nghèo 

bình thường, không quyền hành, không ảnh hưởng. Khi hát lên lời này, Đức Maria như 

muốn tuyên bố, Thiên Chúa không đánh giá con người theo tiêu chuẩn trần thế. Những 

con người thành đạt, giàu sang và leo lên đỉnh cao quyền lực, có lẽ sẽ làm cho mọi người 

kính nể và sợ sệt, nhưng đối với Thiên Chúa thì không. Giàu sang và quyền lực trần thế 

chỉ là thứ chóng qua như “con người chóng qua như cỏ”. Thiên Chúa chú tâm đến người 

góa bụa, trẻ mồ côi, người hèn mọn, những con người không có chút quyền hành gì, 

những con người vô tích sự trước mắt người đời. Kẻ giàu sang quyền thế thường thoả mãn 

về mình; người nghèo hèn chỉ trông cậy vào Thiên Chúa. Kinh Magnificat là tuyên ngôn: 

Thiên Chúa là Thiên Chúa của người nghèo và người bị áp bức; phúc cho người nghèo vì 

có Thiên Chúa là Đấng luôn chăm sóc họ. Đức Maria là mẫu gương sự nghèo khó và lời 

kinh Magnificat mà Mẹ hát lên phản ánh việc Mẹ đứng về phía những người bị áp bức. 

Điều này làm cho lời kinh này mang một tính cách mạng vĩ đại: cần phải thay đổi vị trí xã 

hội để mọi người được bình đẳng trước mặt Thiên Chúa. 

  

Tóm lại: Mẹ Maria đã đem Chúa Giêsu đến cho người khác và trao ban Chúa Giêsu 

để những người lãnh nhận được tràn ngập niềm vui vì được cứu độ. Điều này cũng tựa 

như việc Phêrô cho anh què ở Cửa Đẹp Đền Thờ chính Chúa Giêsu và anh được chữa lành 

để rồi anh nhảy nhót tưng bừng ca ngợi Thiên Chúa. Biến cố thăm viếng làm nổi bật lên 

đặc trưng của người môn đệ là: Đức ái và cảm thông -nghĩa là thực hiện đức ái Kitô bằng 

việc dấn thân phục vụ và trao ban niềm vui, đồng thời cảm thông và bênh vực cho những 

người nghèo hèn và những người bị áp bức trong xã hội. 

  



Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã sống trọn vẹn một con người trần thế trong đức ái trao ban và 

phục vụ, và Mẹ đã đạt đến niềm vinh phúc trọn vẹn khi được Chúa nâng lên cõi trời cả xác 

hồn. Xin cho chúng con luôn biết hướng tâm hồn về trời nơi có Mẹ đang hiển ngự bên 

Chúa Kitô, trong khi vẫn chu toàn sống đức ái yêu thương phục vụ như Mẹ, để mai sau 

chúng con cũng được cùng với Mẹ chung hưởng phúc vinh quang bên Chúa muôn đời. 

Amen 

 

Ngày 22 tháng 08 

 ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG 

Lễ nhớ 

  

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 

Bài Tin Mừng của lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương hôm nay làm nổi bật 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. Đặc trưng đầy ân sủng. 

Từ sau lời chào của thiên thần Gabriel: “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. 

Theo ngôn ngữ Thánh Kinh, ân sủng là một ân ban đặc biệt, và theo Tân Ước, ân ban 

này có nguồn gốc từ Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng là tình yêu, mà hoa trái của tình yêu là sự 

tuyển chọn. Sự tuyển chọn thuộc về kế hoạch muôn đời của Thiên Chúa muốn cứu độ loài 

người bằng cách cho tham dự vào đời sống của Người trong Đức Kitô (x. 2Pr 1,4). 

Đặc ân “đầy ơn phúc” cũng hướng đến toàn bộ hồng ân siêu nhiên mà Đức Maria đã 

lãnh nhận, chỉ vì Mẹ được tuyển chọn và được xác định làm Thân Mẫu Chúa Kitô, và sự 

tuyển chọn này có thể nói là độc nhất và phi thường, đưa đến đặc tính duy nhất của vị trí 

Đức Maria trong mầu nhiệm Chúa Kitô cứu độ. “Vinh quang của ân sủng” được biểu hiện 

nơi Mẹ Thiên Chúa qua sự kiện Mẹ được cứu độ lạ lùng. 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, Đấng qua mầu nhiệm Nhập Thể đã trở thành Con của Mẹ. Vì thế, trên bình 

diện ân sủng, nghĩa là việc tham dự vào bản tính thần linh, Đức Maria, nhờ Chúa Thánh 

Thần, nhận lãnh sự sống từ Người Con mà Mẹ sinh ra, và Đức Maria đón nhận “sự sống 

mới” này cách tràn đầy, thích ứng với tình yêu của Con dành cho Mẹ- và thích ứng với 

phẩm giá Mẹ Thiên Chúa- nên thiên thần đã gọi Mẹ lúc truyền tin là “Đấng đầy ân sủng”. 

  

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 truyền 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). Bởi vì Thiên Chúa có một đường lối hành 

động rất đặc biệt. Đó là “hạ kẻ quyền thế xuống khỏi ngai vàng và suy tôn những người 

khiêm hạ” (x. Lc 1,48-52; Gc 4,6). Ơn gọi của “người nữ tỳ Thiên Chúa” đối ứng cách kỳ 

diệu với hình ảnh “người tôi tớ Yavê” vốn được ngôn sứ Isaia phác hoạ cách đầy đủ trong 

Cựu Ước (x. Is 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52,13; 53,12). 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. 

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”, mà Giuse không biết gì cả. Khi chấp nhận 

chương trình của Thiên Chúa, thụ thai để làm Mẹ Đấng Cứu Độ, 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. 

  

Lạy Mẹ Maria, toàn cảnh của bài Tin Mừng chúng con vừa suy niệm hôm nay gói 

gọn trong hai chữ “xin vâng” mà Mẹ đã sống trọn cuộc đời vâng theo ý Chúa, xin cho 

chúng con luôn biết xin vâng như Mẹ để trong mọi sự chúng con cũng luôn biết thuận theo 

ý Chúa, để mai ngày chúng con cũng được cùng với mẹ chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa. 

Amen. 

 

 

Ngày 24 tháng 08 

THÁNH BARTOLOMEO TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 1,45-51 

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các 

ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét." 

Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Phi-líp-phê 

trả lời: "Cứ đến mà xem! " Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói 

về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Na-

tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-

phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Na-tha-na-en nói: 

"Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! " Đức Giê-su 

đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được 

thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh 

sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con 

Người." 

 

II. SUY NIỆM 

Ba Tin Mừng Nhất Lãm và sách Tông Đồ Công Vụ ghi nhận có thánh Bartôlômêô 

thuộc nhóm 12 Tông Đồ.  

Tin Mừng Gioan không kể danh sách Nhóm Mười Hai, nhưng lại nói đến một vị 

được gọi khi đang ngồi trầm tư dưới gốc cây vả, đó là một kinh sư Do-thái tên là 

Nathanael. Mãi cho đến thế kỷ thứ XVI các học giả Thánh Kinh và thần học gia mới coi 

Nathanael mà Tin Mừng nhắc tới hôm nay chính là thánh Bartolomeo. 

 



Bài Tin Mừng hôm nay kể về ơn gọi của Nathanael tiệm tiến qua từng bước: Chúa 

thấy ông ngồi suy tư, ông được người đến trước giới thiệu, ông đến gặp Chúa và theo 

Người. Đó cũng là hành trình ơn gọi của mỗi người chúng ta: 

 

Chúa thấy ta trước: “Trước khi Philipphe gọi ngươi dưới gốc cây và thì Ta đã thấy 

ngươi”. Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta trước cả khi chúng ta tìm kiếm Người. Mọi việc 

chúng ta làm dù ở đâu và lúc nào Chúa đều thấu tỏ. Nathanael dù có đức tin chưa trọn hảo 

nơi đạo cũ, nhưng với tấm lòng không gian dối và khát khao tìm chân lý, nên Chúa đã gọi 

ông theo làm môn đệ Người. Tuy nhiên, cách thế Chúa Giêsu gọi Nathanael không phải 

cách trực tiếp mà qua một trung gian là thánh Philipphe dẫn Nathanael đến cho Người.  

 

Cần người giới thiệu: Ơn gọi làm Kitô hữu hay ơn gọi tu trì, đôi khi được Chúa gọi 

cách trực tiếp qua sự thôi thúc trong lòng, nhưng có lúc cũng cần đến những người khôn 

ngoan, những người đã đi trước như cha xứ, các dì phước, những người khôn ngoan… 

hướng dẫn và giới thiệu chúng ta đến với đạo hay đến với đời tu. Cũng như thánh 

Philipphê khi đã gặp được Chúa, thánh nhân đã đi giới thiệu cho Nathanael và dẫn 

Nathanael đến gặp Chúa; chúng ta cũng vậy, sứ vụ của mọi Kitô hữu chúng ta là truyền 

giáo cho bất cứ những ai chưa nhận biết Chúa, giới thiệu về Chúa cho họ và đưa họ đến 

với đức tin. 

 

 “Hãy đến mà xem”: Việc biết Chúa không phải là chuyện bàng quang không thèm 

gia nhập đạo; theo đạo không phải là dửng dưng không quan tâm đến việc đạo đức, tham 

dự thánh lễ và cầu nguyện với Chúa; việc trở nên bạn hữu của Chúa không phải chỉ là 

chuyện nghe nói về Người… Nhưng cần sự gặp gỡ giữa ta với Chúa, không ai giữ đạo 

thay cho ta được, không ai tu thay cho chúng ta được, không ai đền tội hay lập công cho 

chúng ta được… Vì thế, cần một sự “đến mà xem” nghĩa là phải đến gặp gỡ Chúa qua các 

Bí tích và đời sống đạo để được Người cứu độ.  

 

Thái độ trước và sau khi gặp Chúa: Trước khi gặp Chúa, Nathanael vẫn mang trong 

mình cái biết và cái thành kiến của một xã hội đã nắn đúc lên trong tư tưởng ngài và không 

thể thoát ra được. Ngồi dưới gốc cây vả, ông vẫn tìm kiếm trong vô vọng về những gì dân 

Do-thái dựng nên trong đầu ông về một Đức Giêsu quyền lực và phải xuất thân ở một nơi 

danh giá, chứ không phải nơi một bác thợ mộc và quê nghèo Nazareth. Chính vì thế mà 

vừa nghe giới thiệu, ông phản kháng ngay: “Ở Nazareth nào có cái chi hay?” Tuy nhiên, 

ông vẫn dám bước ra khỏi cái thành kiến kia để đến gặp Chúa, và khi đã gặp Chúa rồi, ông 

đã tuyên xưng và được biến đổi trở nên người môn đệ. Chúng ta cũng thế, khi chưa gặp 

Chúa, chúng ta vẫn mang trong mình những thành kiến, những tư tưởng không tốt. Chúng 

ta chắc chắn sẽ hành động sai khi chúng ta thiếu đi sự cầu nguyện gặp gỡ xin Chúa soi 

sáng… 

 

Lạy Chúa Giê-su, để gặp được Ngài, xin cho chúng con luôn biết suy niệm Thánh 

Kinh và đến gặp Chúa qua các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, hầu chúng con dám 

bước ra khỏi cái tôi thành kiến của mình và được biến đổi trở nên người môn đệ đích thực 

của Chúa. Amen. 

 

 

Ngày 29 tháng 08 



THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT 

Lễ nhớ 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 6,17-29 

 Vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì 

vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gio-an lại bảo: "Ngài 

không được phép lấy vợ của anh ngài! " Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết 

ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính 

thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng 

lại cứ thích nghe. 

Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc 

thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu 

diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: 

"Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con." Vua lại còn thề: "Con xin gì, ta cũng cho, dù 

một nửa nước của ta cũng được." Cô gái đi ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây? " Mẹ cô nói: 

"Đầu Gio-an Tẩy Giả." Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: "Con muốn 

ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm."Nhà vua buồn lắm, 

nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, 

vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong 

ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, 

môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. 

  

II. SUY NIỆM 

Tin Mừng hôm nay kể lại chi tiết về cuộc “tử đạo” của thánh Gioan Tẩy Giả, làm nổi 

bật lên ba hình ảnh tương phản nhau, tiêu biểu cho cách sống của chúng ta ngày hôm nay: 

  

Hêrôđê - Bảo vệ danh dự bằng mọi giá: Mặc dù Hêrôđê Antipas này chỉ là một tiểu 

vương bù nhìn và bị hạn chế quyền hạn bởi Archelaus và Philatô, nhưng là một trong ba 

người con của Hêrôđê Cả, nên Hêrôđê Antipas cũng có nhiều thân hữu bá quan trong 

hoàng tộc. Ông đã cưới bà Hêrôđiađê từng là vợ của anh mình là Hêrôđê Philipphê (tiểu 

vương vùng bên kia sông Gio-đan). Ông bị thánh Gioan Baptista can ngăn việc cưới bà 

Hêrôđiađê. Cái tội của Hêrôđê Antipas chính là việc để cho mình bị thú vui nhục dục che 

khuất, loạn luân, rơi vào cái bẫy “mỹ nhân kế” của mẹ con bà Hêrôđiađê bày ra, rồi lỡ 

miệng thề thốt trong cơn say, cuối cùng để bảo vệ danh dự, ông đã phạm vào tội ác giết 

người vô tội. 

Xã hội ngày hôm nay, và cách riêng mỗi người chúng ta, giữa những cám dỗ thế tục 

lôi cuốn làm cho chúng ta sa ngã, những thú vui nơi các cuộc ăn chơi - tụ điểm múa nhảy, 

rồi kéo theo những hệ luỵ sau đó không còn kiểm soát được. Rồi một khi, ai đó dám cảnh 

tỉnh chúng ta, thì thay vì biết quay đầu sửa lỗi, lại tìm cách ám hại người nhắc nhở mình, 

thậm chí sẵn sàng hãm hại người khác để bịt đầu mối và bảo vệ danh dự của mình. 

  

Bà Hêrôđiađê - thủ đoạn hiểm ác của một số người phụ nữ: Bà từng là vợ của tiểu 

vương Hêrôđê Philipphê (cũng là một trong ba người con của Hêrôđê Cả), do bị thánh 

Gioan Baptista can ngăn, làm ảnh hưởng đến chuyện tư tình của mình với Hêrôđê Antipas, 

nên nuôi lòng thù hận và đã bày ra trò “mỹ nhân kế” của cô con gái rồi dùng bàn tay tình 

nhân để hãm hại người công chính. 



Không ít những chị em xưa cũng như nay, không ngại dùng nhiều thủ đoạn thậm chí 

còn tàn độc hơn cả Hêrôđiađê để trả thù những ai dám cản trở những cuộc tình mờ ám hay 

những việc làm sai trái của mình. 

Xa hơn, hình ảnh bà Hêrôđiađê và cô con gái của bà phản ảnh một thực trạng xã hội 

ngày hôm nay, khi người ta không ngại dùng bất cứ thủ đoạn gì để thực hiện kế hoạch có 

lợi cho mình, sẵn sàng sát hại đồng loại vì lo ngại họ cản trở đường thăng tiến của mình. 

  

Thánh Gioan Baptista - Chứng nhân cho sự thật: Đứng trước tội loạn luân của 

Hêrôđê Antipas và Hêrôđiađê, thánh Gioan Baptista không ngại khiển trách can ngăn, mặc 

dù biết rằng phải đối diện với cái chết, và ngài đã phải trả giá bằng việc bị trảm quyết. 

Giữa đời sống này, thời nào cũng thế, trước cường quyền và bất công xã hội, ai dám 

lên tiếng thì bị đàn áp và làm khó dễ, thậm chí mất mạng; còn kẻ im lặng và xu nịnh sẽ 

được trọng dụng và thăng tiến.  

Giữa một xã hội đầy giả dối, cùng với lối sống suy đồi đạo đức luân lý như thế, Giáo 

hội rất cần những con người dám nói lên sự thật, rất cần những người dám đi ngược dòng 

bằng việc sống trong sạch đạo đức… và rất cần những con người dám đấu tranh để bảo vệ 

công lý và đạo đức, dù phải trả giá đắt như các Đấng tử đạo vì sự thật mà phải hi sinh.  

 

Tóm lại, khi tưởng nhớ ngày vị thánh Tiền Hô của Chúa chịu trảm quyết về sự thật, 

chúng ta được mời gọi nhìn lại mình, ngay lúc này đây và trong thế giới này, trong đất 

nước này, trong cộng đoàn này, TÔI LÀ AI trong ba nhân vật kia? Tôi bất chấp để lo bảo 

vệ danh dự, tôi sống thủ đoạn hiểm ác hay tôi đang dám sống cho sự thật? 

  

Lạy Chúa, giữa xã hội ngày hôm nay đầy cám dỗ buông thả và toan tính lọc lừa, xin 

cho chúng con biết sống tiết độ, xa lánh những lối vui chơi không lành mạnh và đặc biệt 

dám can đảm làm chứng cho sự thật. Amen 
 


