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Ngày 08 tháng 09 

SINH NHẬT ĐỨC MẸ 

Lễ kính 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 1,1-16.18-23 

 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-

ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh 

em ông này; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-

xơ-ron sinh A-ram; A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh 

Xan-môn; Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-

sê; ông Gie-sê sinh Đa-vít. Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn Sa-lô-môn sinh 

Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa; A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; 

Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia; Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-

tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia; Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-

môn; A-môn sinh Giô-si-gia; Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó 

là thời lưu đày ở Ba-by-lon. Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; 

San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven; Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; 

En-gia-kim sinh A-do; A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút; Ê-li-

hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-se, 

chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. 

Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông 

Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa 

Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên 

mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện 

đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-

a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh 

con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi 

tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua 

miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên 

con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." 

  

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng về lễ sinh nhật của Mẹ Maria hôm nay, thánh ký Mátthêu kể cho 

chúng ta nghe về gia phả của Chúa Giêsu xuyên suốt lịch sử cứu độ. Lịch sử đó bắt đầu từ 

Thiên Chúa sáng tạo con người đầu tiên cho đến Thiên Chúa nhập thể làm người và cứu 

độ con người. Trong đó, A-đam và E-va trong cuộc Sáng Tạo đã sa ngã, thì đây cần một 

A-đam mới cùng với sự cộng tác của E-va mới để phục hồi nhân loại trong cuộc Tân Sáng 

Tạo. Mẹ Maria chói sáng trong vai trò E-va mới, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ và 

đem lại vinh dự cho mọi phụ nữ trên đời. 

  

1. Người nữ trong công trình sáng tạo. 

Bản gia phả và việc sinh hạ Chúa Cứu Thế đưa ra một cái nhìn mới về chỗ đứng của 

người nữ trong việc cộng tác sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa, trong đó, Mẹ Maria là 

người nữ tuyệt hảo được Thiên Chúa sủng ái và có thần thế trước mặt Người. 



Giữa một xã hội Do-thái trọng nam khinh nữ, thậm chí người phụ nữ được xếp hàng 

thứ sáu, đứng sau cả vật nuôi. Người phụ nữ Do-thái hầu như không có tiếng nói, đến cả 

việc cưới xin và ly hôn cũng do quyết định của người nam. 

Xuyên suốt Thánh Kinh Cựu Ước, hầu như lãng quên bóng dáng của người phụ nữ, 

rải rác một ít chỗ nhắc tới một số phụ nữ, nhưng phần lớn thường là những chuyện chẳng 

vẻ vang gì (trừ Giuđitha, Etthe và vài ngôn sứ), thậm chí còn coi họ như là cạm bẫy cho 

đàn ông. 

Các kinh sư Do-thái tuyệt đối không nhận phụ nữ làm đồ đệ, họ phân biệt đối xử 

trong mọi sinh hoạt xã hội, kể cả việc phụng tự và các nghi lễ thanh tẩy. 

Thế nhưng, trong thời đại Tân Ước, thánh Matthêu đã bắt đầu với việc kể tới bốn 

người phụ nữ trong gia phả của Chúa Giêsu (Tharma, Rakhap, Rút, Maria) xuyên suốt lịch 

sử cứu độ và đỉnh điểm của mẫu phụ nữ tuyệt vời là Mẹ Maria. 

Dù Thánh Kinh không để lại cho chúng ta một dấu tích nào về ngày sinh nhật của Mẹ 

Maria, cũng không cho biết tên song thân của Mẹ, nhưng truyền thống cho biết song thân 

của Mẹ là thánh Gioakim và Anna, và việc mừng kính ngày sinh nhật của Mẹ đã có rất lâu 

trong Phụng Vụ Giáo hội. 

  

2. Ý nghĩa việc sinh hạ Chúa Giêsu 

Việc mừng sinh nhật của Mẹ Maria cũng là dịp để chúng ta chiêm ngắm chức năng 

Mẹ là Mẹ Nhân Loại – là mọi người chúng ta, đồng thời mừng chúng ta được Mẹ sinh ra 

cách huyền nhiệm dưới chân thập giá Chúa Giêsu và chúng ta được làm con của Mẹ. 

Mẹ Maria được mời gọi và ưng thuận làm Mẹ Chúa Chúa Kitô, Đầu của nhân loại. 

Nếu làm Mẹ của Đầu thì cũng là Mẹ của toàn thể. Đó là nền tảng đầu tiên của mẫu tính 

thiêng liêng đối với loài người. Nhưng Chúa Kitô đã thực hiện viên mãn ơn gọi của nhân 

loại mới, còn đa số nhân loại thì đang trên đường thực hiện ơn gọi của mình. Mẹ Maria là 

Mẹ của nhân loại đã hoặc đang trên đường lãnh nhận ơn cứu độ. 

Mẹ Maria là Mẹ của nhân loại vì đã chuyển đạt cho nhân loại sự sống thần linh, sự 

sống vĩnh cửu, khởi đi từ việc sinh Đấng Cứu Thế được trao ban cho nhân loại. Vì Mẹ 

Maria chỉ có ý nghĩa trong tương quan với Chúa Kitô, nên mẫu tính của Người cũng chỉ có 

nền tảng khi được nối kết với Chúa Kitô. Khi sinh ra Chúa Kitô, tác giả sự sống thần linh, 

cho thế gian, Mẹ Maria thực sự là Mẹ nhân loại, nhưng là một nhân loại mới. Là “Eva 

mới”, Mẹ Maria cũng là Mẹ các chúng sinh (x. St 3,20). 

Sứ mệnh làm mẹ của Mẹ Maria thiết yếu gắn liền với sự sống siêu nhiên. Mẹ Maria 

là mẹ của loài người bằng cách làm cho đời sống ân sủng, sự sống của Chúa Kitô được 

nảy sinh và triển nở nơi các tâm hồn. Đối với các tâm hồn sống trong ân sủng, Mẹ Maria 

dẫn đưa họ đến một đời sống ngày càng mật thiết hơn với Chúa Giêsu, còn đối với các tâm 

hồn tội lỗi, Mẹ là hiện thân của sự khoan dung nhân hậu. Có thể nói, việc sinh ra Chúa 

Giêsu cho nhân loại, cũng có nghĩa là Mẹ Maria đã cho nhân loại sự sống siêu nhiên, điều 

đó cũng thật như những người mẹ cho con cái mình sự sống tự nhiên vậy. Mẹ Maria nuôi 

nấng, phù hộ, làm lớn lên và phát triển sự sống siêu nhiên của nhân loại để đưa nó tới chỗ 

hoàn hảo. 

Giáo huấn của thánh Phaolô hướng mọi người Kitô hữu về chức làm mẹ thiêng liêng 

của Mẹ Maria, khi thánh nhân thích diễn tả những điều kỳ diệu của mầu nhiệm, nhờ đó 

Kitô hữu chỉ trở thành một thân thể với Đức Kitô: là chi thể của Đức Kitô, nên phải tham 

dự vào những đoạn đời khác nhau của Đức Kitô (x. Rm 6). Nói cách khác, các Kitô hữu là 

con cái và thừa tự của cùng một Chúa Cha với Đức Kitô. Cũng theo dòng tư tưởng đó, có 



thể kết luận rằng: các Kitô hữu cũng được cưu mang và sinh ra bởi Mẹ Maria với Đức 

Kitô và có cùng một mẹ với Người. 

  

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, tôn trọng phẩm giá 

người nữ, đồng thời biết cộng tác vào việc sinh ra nhiều con cái cho Chúa qua việc loan 

báo Tin Mừng đem nhiều người về cho Chúa. Amen. 

 

 

Ngày 14 tháng 09 

SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU 

Lễ kính 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 3,13-17 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng:  

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã 

giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để 

ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì 

khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến 

thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà 

được cứu độ. 

  

II. SUY NIỆM 

Triết học cổ đại Hi-lạp, đặc biệt Socrate, Platon và Aristote, thường sử dụng lối văn 

đối thoại để chuyển tải tư tưởng. Tin Mừng Gioan cũng từng sử dụng lối văn đối thoại 

này, khi kể lại cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô, hầu chuyển tải ý nghĩa 

về ơn cứu độ. 

“Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để 

thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ". Sứ mạng thiên sai của Chúa Giêsu đến là 

để dùng thập giá mà cứu chuộc thế gian: 

  

1. Phải bị “giương cao lên”. 

Điều Chúa Giêsu mặc khải thật rõ ràng: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn 

trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì 

được sống muôn đời”. 

Có lẽ đây là nét độc đáo nhất chỉ gặp thấy nơi Tin Mừng thứ IV, con đường linh đạo 

này có một mức độ quyết liệt hơn, vì trong khi ba Tin Mừng Nhất Lãm nói đến việc muốn 

đạt đến Ơn Cứu Độ phải vác lấy thập giá, còn đối với Tin Mừng thứ IV đòi phải được 

“giương cao lên” nghĩa là không chỉ vác mà còn phải bị treo lên, chịu đóng đinh vào khổ 

giá. 

Khác với ba lần nơi các Tin Mừng Nhất Lãm tiên báo cái chết một cách rõ ràng là 

Chúa Giêsu sẽ lên Giêrusalem chịu khổ nạn, thì Tin Mừng Thứ IV cũng tiên báo ba lần 

với cách nói: “Con Người được giương cao lên” (x. Ga 3,14; 8,28; 12,32). 

Con Người được giương cao lên, nghĩa là Chúa Giêsu sẽ phải bị treo lên trên thập 

giá, để nhờ công ơn Cứu Chuộc qua khổ giá, mà Người nâng mọi người lên cao khỏi thế 

gian, nâng cao lên cõi Trời với Người. 



Theo chiều ngang, với cách nói nơi Tin Mừng Nhất Lãm rằng ai muốn theo Chúa thì 

hãy bỏ mình, vác thập giá mà theo. Còn theo chiều dọc, Tin Mừng Thứ IV lại nói theo 

chiều đi lên, không chỉ vác mà còn phải được treo lên, nghĩa là phải cùng đóng đinh chính 

mình vào thập giá như Chúa Giêsu. 

Như vậy, dù “đi theo” hay “treo lên”, thì Kitô hữu cũng chung một phương thế duy 

nhất là phải qua thập giá mới đạt đến Ơn Cứu Độ. 

  

2. Luận phạt hay cứu độ ? 

Trong cách nhìn nhân loại, ai trong chúng ta nếu chỉ có một đứa con trai duy nhất, thì 

chúng ta sẽ coi nó như là tất cả của đời mình, của cả cuộc sống mình, của cả giống nòi 

mình, nên chúng ta sẽ hết sức cung phụng nâng niu, bằng mọi giá phải bảo vệ nó, và chỉ 

chấp nhận san sẻ khi cho đứa con xây dựng gia đình với một người con gái để duy trì dòng 

tộc.  

Trong mầu nhiệm Thiên Chúa: Chúa Cha đã đản sinh ra Chúa Con, và Chúa Con là 

đứa Con Duy Nhất của Chúa Cha từ đời đời. Vì yêu thương con người, Chúa Cha đã cho 

đứa Con Duy Nhất của mình đến với thế gian. Trong ý nghĩa này, chúng ta có thể hiểu 

được “văn Chương Gioan” coi Chúa Giêsu như là Tân Lang và Giáo hội là hiền thê của 

Người, bởi Chúa Giê-su qua công trình cứu chuộc đã cưới “cô dâu nhân loại” về cho 

Thiên Chúa Cha. 

Nhân loại là con Thiên Chúa theo nghĩa sáng tạo, chứ không theo tử hệ đản sinh như 

Chúa Con. Nhân loại đó đã ra hư hỏng, nên Chúa Cha đã sai Con mình đến để cứu chứ 

không phải đến để phạt. 

“Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để 

thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ". Thật vậy, sứ mạng thiên sai của Chúa 

Giêsu đến là để dùng thập giá mà cứu chuộc thế gian. Đó là niềm hy vọng lớn lao của 

nhân loại.  

Trong Tin Mừng Gioan, ngay từ đầu đã nhắc tới “Đấng xoá tội trần gian” (Ga 1,29). 

Trần gian hay thế gian được nói tới ở đây có thể là toàn thể tạo thành, mà tạo thành thì tốt 

bởi vì là công trình của Thiên Chúa. Nhưng trọng tâm của công trình này là con người – 

đã trót đặt mình dưới ảnh hưởng của Satan (x. Ga 8,34.44); nghĩa là một sự xuống cấp sa 

đoạ, con người chịu ảnh hưởng của cái xấu, cái tội, bị cái xấu lợi dụng và làm biến dạng 

đi. Do đó mà Thiên Chúa “sai Con của Người đến để thế gian được cứu độ”. 

Con đường cứu độ của Con Thiên Chúa là thập giá, nên ai muốn được cứu độ thì 

cũng phải chấp nhận “được treo lên” trên thập giá với Chúa Giêsu. Thế nhưng, giống như 

hai người con, một người lo làm việc vì yêu thương bố, một người bất đắc dĩ phải làm cho 

bố vì sợ bố đánh, kết quả là một người đạt được niềm vui nhẹ nhàng, còn người kia cảm 

thấy nặng nề chán nản. Cũng thế, khi đón nhận thánh giá Chúa vì niềm tin vào Ơn Cứu Độ 

thì thánh giá sẽ trở nên nhẹ nhàng và con người vui vẻ vác đi theo Chúa; ngược lại, nếu ai 

vác thánh giá vì sợ luận phạt thì thánh giá sẽ nên nặng nề và tuyệt vọng.  

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa được sai đến thế gian là để cứu độ thế gian chứ không phải 

lên án thế gian, xin cũng sai chúng con đến với mọi người, đem đến cho họ sự cứu vớt, 

chứ không phải đến để lên án đồng loại. Amen. 

 

 

Ngày 15 tháng 09 

ĐỨC MẸ SẦU BI 



Lễ nhớ 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 19,25-27 

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ 

ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương 

mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của 

Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà 

về nhà mình. 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay xác nhận vai trò làm Mẹ nhân loại của Đức Maria trong bình 

diện cứu độ của ân sủng đạt tới đỉnh cao, đó là lúc hy tế thập giá của Đức Kitô, cũng là 

mầu nhiệm vượt qua của Người, được hoàn tất: 

“Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, bà Maria vợ ông Cơ-lô-pát, 

cùng với bà Maria Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên 

cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói 

với môn đệ: “Đây là mẹ anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 

19,25-27). 

Đọc kỹ đoạn tường thuật, thoạt đầu chỉ thấy đó là một sự lo lắng của Đức Giêsu dành 

cho mẹ mình, người mẹ mà Người để lại trong một nỗi đau khổ tận cùng. Thế nhưng, ý 

nghĩa bản tường thuật này có thể đi xa hơn vì hai lý do:  

Thứ nhất “môn đệ thương mến” ở đây còn là một ẩn số, không chắc chắn là Gioan, 

theo các nhà Thánh Mẫu Học thì có thể là một biểu trưng (symbol): người được Chúa 

Giêsu yêu là nghe và tuân giữ Lời (x. Ga 14,21). Mặt khác, nếu trên thập giá, Đức Giêsu 

chỉ coi Gioan là một cá nhân, thì Đức Giêsu không phải lo, vì Gioan vẫn còn đầy đủ cha 

mẹ là ông bà Dê-bê-đê. Chính vì vậy, có thể hiểu hình ảnh “người môn đệ được Chúa 

yêu” là đại diện cho loài người nhận Đức Maria làm mẹ.  

Thứ hai, trong thứ tự của lời trối, rõ ràng mang ý nghĩa Đức Giêsu chính thức đặt 

Đức Maria làm mẹ nhân loại hơn là một sự nhờ cậy “người môn đệ thương mến” nhận 

chăm sóc Đức Maria. Đức Giêsu nói với Đức Maria trước rồi nói với môn đệ sau. Theo lẽ 

thường nếu muốn gởi gắm Đức Maria cho “môn đệ thương mến” thì Đức Giêsu phải nói 

với “môn đệ thương mến” trước xem môn đệ có đồng ý không. Như vậy, nghĩa là Đức 

Giêsu trao cho Đức Maria một sứ mệnh là làm mẹ “môn đệ thương mến” đại diện cho các 

tín hữu, nghĩa là Đức Maria sẽ là Mẹ của chúng ta, và bản văn Ga 19,26 là bản văn nền 

tảng cho tín điều ấy. 

“Vai trò làm mẹ thật mới mẻ này” của Đức Maria, được thiết lập trong đức tin, là hoa 

trái của tình yêu “mới mẻ”, một tình yêu thấm sâu vào Mẹ dưới chân thập giá, qua việc 

Mẹ chia sẻ vào tình yêu cứu độ của Đức Kitô.  

Đức Maria trong Tin Mừng Gioan nhắc đến chỉ vỏn vẹn có hai lần trong hai hoàn 

cảnh: tiệc cưới Cana và dưới chân thập giá, Cana và Calvê được nối kết bằng “giờ” hiến 

tế, giờ tử nạn và là giờ được “tôn vinh”. Việc Đức Giêsu ngỏ lời với Đức Maria dưới chân 

thập giá, đặt trong một hoàn cảnh hết sức rất long trọng được lồng trong cái chết của Đức 

Giêsu vào giờ Người được tôn vinh. Đức Maria hiện diện trong giây phút khai mạc cuộc 

đời rao giảng và tỏ lộ vinh quang của Đức Giêsu và Mẹ cũng hiện diện trong giây phút 

Đức Giêsu đưa cuộc đời trần thế đến đỉnh cao của tế hiến mạng sống mình, dâng lên Thiên 

Chúa vì loài người. Bản văn Ga 2,1-12 và Ga 19,26 như có một sự đối xứng nhau, dường 

như Đức Giêsu hẹn Đức Maria trong tiệc cưới Cana là “một giờ nào đó hãy đóng vai trò 



làm mẹ mà xin”. Hôm nay, giờ Đức Giêsu đã đến, đó là “giờ” Người được tôn vinh vì 

Người đã vâng ý Cha mà chịu hiến tế hy sinh. Đức Maria được liên kết với giờ hiến tế này 

và trái tim Mẹ cũng chịu hiến tế như lời tiên báo của Simêon là “Một lưỡi gươm sẽ đâm 

thấu tâm hồn Mẹ” (x. Lc 2,35). Điều này cũng cho thấy Đức Maria là “thiếu nữ Sion” nên 

cuộc đời của Mẹ sẽ mang dấu ấn của số phận dân Người. Vì là Mẹ Đấng Messia, Đức 

Maria nằm trong cuộc chiến, chia sẻ mọi đau khổ với con mình.  

Có thể nói rằng: nhân loại được cứu độ trước hết và chính là bởi Đức Kitô và thứ đến 

là nhờ sự cộng tác của Đức Maria trong sự tuỳ thuộc vào công việc của Đức Kitô, nhưng 

để tránh những so sánh thái quá, có thể thay từ “đồng công cứu chuộc” bằng từ “hiệp 

thông cứu chuộc”. Đức Maria rõ ràng đã đóng vai trò trổi vượt trên bất cứ phàm nhân nào 

trong sự hiệp thông với Đức Giêsu cứu chuộc. “Hiệp thông cứu chuộc” không phải “tự 

thân cứu chuộc” mà là cộng tác hoặc tháp nhập vào sự cứu chuộc đó. Chỉ có một mình 

Đức Giêsu là Đấng Cứu Chuộc duy nhất, nhưng khi sinh hạ Hội Thánh trên thập giá, Đức 

Giêsu không chỉ có một mình, mà Người còn có Đức Maria đứng dưới chân thập giá, để 

cùng chia sẻ sự đau khổ và giúp Người chấp nhận hiến dâng. Và sau hết là “hiệp thông 

cứu chuộc” vì Đức Maria đã tham gia vào công trình sinh hạ Hội Thánh. 

Sau cùng, trên thập giá, lúc Đức Giêsu tưởng chừng như đã bị bỏ rơi hoàn toàn, thậm 

chí Chúa Cha dường như vắng bóng, thì còn đó Mẹ Người đứng dưới chân thập giá như là 

một động lực cuối cùng nâng đỡ Người – Thiên Chúa Cha giờ này đang ở trong sự hiện 

diện của Đức Maria và Thánh Thần vẫn phủ bóng trên Đức Maria để trợ lực Người trong 

giờ hiến tế… Thật vậy, khi Chúa Giêsu tắt thở và bóng đêm bao trùm vạn vật (x. Lc 23,44-

46) thì Đức Maria vẫn hiện diện dưới chân thập giá, những khi thế giới tưởng chừng như 

vắng bóng Thiên Chúa, thì vẫn còn đó những môn đệ của Người hiện diện làm chứng 

Thiên Chúa vẫn sống trong họ, sống trong những hoạt động đức ái và tinh thần dâng hiến 

của họ.  

 

Lạy Chúa Giêsu, dưới chân thập giá, Chúa đã trao chúng con cho sự chăm sóc từ 

mẫu của Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết nhận Người là Mẹ và sống tình con thảo 

với Người, hầu cùng với Người, chúng con cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ thế 

giới. Amen 

 

 

Hoặc đọc TIN MỪNG Lc 2,33-35 

 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. Ông Si-

mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã 

đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn 

là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người 

sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà." 

  

SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng vẽ lên hình ảnh Đức Maria trong biến cố dâng Chúa vào đền thánh là 

sẵn sàng chịu đau khổ. Lời tiên báo của ông Simêon: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm 

hồn hồn Bà” (Lc 2,35) là một mặc khải về viễn tượng đau khổ của Đức Giêsu cũng như 

của chính Đức Maria, và từ đó cùng với Con mình, Đức Maria bước vào cách mãnh liệt sự 

hiệp thông cứu chuộc, để tâm hồn nhiều người được tỏ lộ, Mẹ đồng hành với công cuộc 

truyền giáo của Con và kết hiệp với hy tế của Con (sosio passionis) hầu mưu cầu sự cứu 

rỗi cho con người.  



Lời của ông Simeon như một cuộc truyền tin thứ hai cho Đức Maria; vì đã cho Mẹ 

thấy chiều kích cụ thể trong lịch sử, trong đó Con của Mẹ sẽ thực hiện sứ vụ của mình: 

giữa sự cứng tin và trong đau khổ. Một mặt, nếu lời loan báo này xác nhận niềm tin của 

Mẹ vào việc Thiên Chúa sẽ thực hiện các lời hứa, thì mặt khác cũng cho thấy Đức Maria 

phải sống sự vâng phục đức tin trong đau khổ, bên cạnh Đấng Cứu Độ khổ đau; chức năng 

Từ Mẫu của Mẹ sẽ nằm trong bóng tối và sự đau xót . Đặc biệt, báo trước dưới chân thánh 

giá, nhờ lòng tin, Đức Maria chia sẻ vào mầu nhiệm kinh hoàng của sự tự hạ. Có lẽ đó là 

sự tự hạ (kénosis) sâu xa nhất của đức tin trong lịch sử loài người. Nhờ đức tin, Đức Maria 

tham dự vào cái chết cứu độ của Con mình; nhưng khác với đức tin của các môn đệ đang 

chạy trốn, đức tin của Mẹ thật chói ngời. Qua thập giá, Đức Giêsu đã chứng thực cách dứt 

khoát trên đồi Calvê rằng Người là “dấu hiệu bị người đời chống báng” như ông Simeon 

đã báo trước. Đồng thời, ở nơi đó những lời nói về Đức Maria cũng thành tựu: “Phần Bà, 

một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng Bà” . 

“Lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” gợi lên lưỡi gươm trong sách ngôn sứ 

Ezechiel 14,17, cắt đứt Israel, chỉ còn để lại một “số sót”. Lưỡi gươm nói lên sự đau khổ 

nội tâm của người mẹ, đau khổ ở đây là đau khổ của người mẹ nhìn người ta ruồng bỏ con 

mình. Lưỡi gươm trong Ezechiel vừa cắt đứt Israel vừa sinh ra số sót; ngay dưới chân thập 

giá, Đức Maria là “Mater dolorosa” đau xót vì sự phủ nhận của nhân loại đối với Đức 

Giêsu, nhìn Con chết tức tưởi, sự cắt đứt này cũng làm cho Mẹ buốt xót, sinh ra “số sót” 

cho nhân loại, đó là những kẻ tin vào Đức Kitô. Lưỡi gươm đâm thấu lòng Mẹ để Mẹ luôn 

chia sẻ khổ đau với Con, vừa đứng về phía những kẻ tin vào Đức Giêsu, ôm lấy tất cả vì 

Đức Giêsu đã gửi gắm tất cả cho Mẹ: “Này là Con của Mẹ”. Giờ phút hiến tế dưới chân 

thập giá là đỉnh điểm của lời “xin vâng”, và cả cuộc đời xin vâng của Đức Maria hướng về 

giờ phút hy sinh này. Cùng với Chúa Giêsu, Đức Maria đã chịu sát tế tâm hồn và làm cho 

lời “xin vâng” viên mãn khi Đức Giêsu kêu lên: “mọi sự đã hoàn tất”. 

Cũng như Đức Kitô đã chấp nhận chịu thử thách đau khổ không phải do tội của 

Người, mà là vì gánh lấy tội thế gian, Đức Maria thánh thiện đã chịu đau khổ nhiều khi 

dâng lên Chúa Cha sự đau khổ của Đức Kitô và sự đau khổ của chính mình như Mẹ của 

Đấng Cứu Thế. Mẹ thông hiệp đầy đủ vào hy tế của Con trong giai đoạn có tính cách lịch 

sử của nó.  

Sự đau khổ của Con Thiên Chúa thì vô cùng và sự đau khổ của Đức Maria cũng thật 

lớn lao. Điều này được truyền thống Hội Thánh kính nhớ qua diễn ca: “Bảy sự Thương 

Khó Đức Mẹ” 

Sự đau khổ tự nguyện của những người vô tội có giá trị cứu chuộc, như thánh Phaolô 

tuyên bố: “Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân 

cho đủ mức, vì lợi ích cho Thân Thể Người là Hội Thánh” (Cl 1,24). Điều này cho thấy 

rằng, việc Đức Maria hiệp thông trong sự đau khổ của Đức Kitô, góp phần vào việc khai 

sinh Hội Thánh, tức là làm phát sinh một nhân loại mới hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. 

 

Lạy Mẹ Maria, qua biến cố Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh ngời sáng lên tinh 

thần sẵn sàng chấp nhận chịu thử thách đau khổ để mưu cầu phần rỗi cho nhân loại, xin 

cho chúng con cũng biết sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi nghịch cảnh gian lao để chuộc lấy 

các linh hồn về cho Thiên Chúa. Amen. 

 

 

Ngày 21 tháng 09 

THÁNH MATTHEU TÔNG ĐỒ THÁNH SỬ 



Lễ kính 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 9, 9-13 

Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi 

tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người. 

Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo 

đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn 

đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? 

" Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm 

mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. 

Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc tới cách chọn gọi của Chúa Giêsu luôn xảy đến tại nơi 

người được gọi đang sinh sống và đồng bàn với những người tội lỗi để cứu độ họ. Chúa 

gọi các tông đồ nơi bờ biển, dưới cây vả… và hôm nay gọi Mátthêu khi ông còn ngồi nơi 

bàn giấy thu thuế, rồi sau đó về nhà tiệc tùg với “tân môn đệ”: 

 

1. Chúa gọi ta ngay nơi ta đang làm việc. 

Một trong những tội bị ghét nhất từ cổ chí kim là “cõng rắn cắn gà nhà”, hay là “nối 

giáo cho giặc”, vì dám cộng tác với ngoại bang để làm khổ anh em đồng bào của mình. Là 

nhân viên thuế vụ, Mátthêu làm việc cho Rôma đang cai trị dân tộc Do-thái, sưu cao thuế 

nặng, ức hiếp dân lành và làm giàu trên mồ hôi, nước mắt của dân. Người Do-thái thời ấy 

coi kẻ thu thuế là vừa phản đạo vừa phản quốc và coi họ đứng hàng ngang với gái điếm, 

phải bị loại trừ bằng vạ tuyệt thông cách ly. Không ai thèm chơi với họ. Họ chỉ chơi với 

quân xâm lược La-mã và những tín đồ cặn bã của các hội đường. Mátthêu biết tất cả 

những điều ấy nhưng ông vẫn bất chấp, vì đổi lại ông được chức vụ rất hấp dẫn, đem lại 

của cải giàu sang.  

Thế rồi, một ngày đẹp trời hôm nay, Chúa Giêsu đi ngang qua, Người nhìn ông, ông 

đang lo đếm tiền, ngước mặt lên ông định nhắc Người là “vô gia cư và lang thang không 

nghề nghiệp thì miễn thuế”… Nhưng không, Chúa Giêsu nhìn thẳng vào ông và gọi cách 

dứt khoát: “Anh hãy theo tôi”. Bất ngờ quá, bỏ lại tất cả, không kịp bàn giao sổ sách, ông 

mời luôn cả nhóm về nhà “làm tiệc tạ ơn”. 

Câu chuyện ơn gọi của Matthêu lại một lần nữa khẳng định, Chúa Giêsu gọi ai thì 

Người không quan trọng đến thời điểm nào, lý lịch ra sao mà trên hết tất cả là Người nhìn 

thấy nơi họ có dám sẵn sàng bỏ hết tất cả để theo Chúa không? 

Ngày hôm nay, nếu bạn đang ngồi nơi bàn giấy quyền cao lương hậu, đang vui thích 

với công việc đầy lợi nhuận… nếu Chúa gọi bạn bước theo ơn gọi tu trì, bạn có dám bỏ lại 

để theo Người không? 

Khi phải lựa chọn giữa một bên là đức tin và lề luật Công Giáo và một bên là danh lợi 

vật chất, bạn có dám chọn Chúa không? Hay là đành “bỏ đạo” để không mất chức…? 

Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi bạn làm tông đồ cho Chúa. Thế nhưng, bạn 

có đáp lại lời mời gọi của Chúa cách thành tâm, thiện chí hay không, dám từ bỏ không, 

hay còn đang vướng víu bởi những của cải vật chất làm cho tâm hồn trở nên nặng trĩu 

trước lời kêu gọi?  

Một số người được Chúa mời gọi khi còn niên thiếu, số khác được Chúa tỏ cho biết 

ơn gọi khi đã lớn khôn. Chúa dùng những đồng nghiệp, những liên hệ gia đình, hoặc các 



liên lạc xã hội để tỏ ra mục đích của Người. Chúa gọi thì không phân biệt quá khứ bạn là 

ai, nhưng chỉ thấy bạn từ lúc bạn bắt đầu bước theo. Cùng với ơn soi sáng cho bạn nhìn 

thấy ơn gọi, điều quan trọng là bạn không mặc cảm với quá khứ, mau mắn đáp trả, bỏ lại 

mọi sự và bước theo Chúa. 

 

2. Kêu gọi người tội lỗi. 

Một bệnh viện mà chỉ nhận săn sóc cho người mạnh khỏe thì quả thật là một nhà 

thương không thể nào chấp nhận được; người khoẻ mạnh thì không cần đến bác sĩ… Cũng 

thế, Chúa Giêsu không còn là Ðấng Cứu Thế nữa, nếu Người chỉ muốn tiếp xúc với những 

con người tự phụ cho mình là công chính không cần đến Thiên Chúa. 

Luật Do-thái coi ai tiếp xúc với kẻ thu thuế là đồng loã với tội lỗi và bị nhiễm uế, 

Chúa Giêsu vượt trên tất cả, Người đến đồng bàn trong bữa tiệc “tạ ơn”, “giải nghệ” và 

“chia tay đồng nghiệp” của Mátthêu. 

Người Do-thái coi người thu thuế, một hạng người được coi là làm tay sai cho ngoại 

bang, làm tay sai cho Ðế Quốc La Mã thời đó, một hạng người mang tiếng ăn bẩn, tội lỗi 

và không tốt. Chúa lại nghĩ khác vì Chúa thấu suốt tâm can của con người.  

Biệt phái, Pharisiêu, tư tế, thông luật luôn nghĩ xấu cho người khác. Chúa nói với họ: 

"Ta đến không để gọi những người công chính mà là gọi những người tội lỗi » và "Người 

khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần ".  

Đến với người thu thuế không có nghĩa là đồng loã với họ. Đến với họ, để mở cho họ 

con đường trở về.  

 

Còn bạn, bạn hãy học theo Chúa với cái nhìn bao dung và không thành kiến với mọi 

người. Để rồi bạn không ngần ngại đến với những người tội lỗi và đem họ về với Chúa… 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhìn người lầm lỡ bằng ánh mắt của Chúa, 

để yêu thương và giúp nhau đến với Chúa và hòa nhập với cộng đồng. Amen. 

 

 

Ngày 29 tháng 09 

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN 

Lễ kính 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 1,47-51 

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 

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 đồng hoá 



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

Ngày lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, Giáo hội cho đọc bài Tin Mừng này, bởi vì qua 

câu chuyện Nathanael, Chúa Giêsu vừa mời gọi đến với Ngài (‘đến mà xem”), vừa mặc 

khải sự hiện diện của các thiên thần “hằng lên lên xuống xuống trên Người”. 

 

1. Đến với Chúa. 

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.  

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. 

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.  

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… 

 

2. Đời sống thiên thần. 

Các tên gọi dành cho các vị Tổng Lãnh Thiên Thần chỉ là phẩm tính và sứ vụ được 

danh hoá mà thôi: Michael theo tiếng Hípri nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”, Raphael có 

nghĩa là “Linh dược của Thiên Chúa” và Gabriel dịch là “Quyền năng của Thiên Chúa”; 

tương đương với ba sứ vụ của ba vị đại thần trong triều đình nhà vua là: Tổng thần, Y thần 

và Sứ thần. 

Nơi vị tổng thần Michael, chúng ta ghi nhận được sự khiêm tốn suy phục Thiên Chúa 

qua lời tuyên xưng “Ai bằng Thiên Chúa”, cùng với sự can đảm chống lại thế lực của 

Satan và sự dữ; 

Nơi Y thần Raphael, chúng ta tìm thấy sự săn sóc, phục vụ và an ủi tha nhân; 



Nơi Sứ thần Gabriel, chúng ta cùng mang trên mình sứ điệp đem Chúa đến cho mọi 

người. 

Trong bài giảng ngày phong bậc Tiến Sĩ Hội Thánh cho thánh nữ Têrêxa Hài Đồng 

Giêsu, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II nói rằng: “Đời sống của thánh nữ Têrêxa với 

các nhân đức trong sạch như các thiên thần”. Chính Chúa Giêsu cũng từng khẳng định: 

“Ngày sống lại người ta sẽ như các thiên thần, không còn chuyện dựng vợ gả chồng”. 

Như thế, điều trước hết khi sánh ví về các thiên thần, mọi tác giả (kể cả những người ngoài 

ngoài công giáo) đều nói đến sự trong trắng thanh cao. Còn Stephano Hardingo gọi đời 

sống tu trì là đời sống thiên thần (vita angelica), bao gồm các chức năng là: trung gian, sứ 

giả, Seraphim (ca hát) và Cherubim (hộ giá – phục vụ). 

 

Tóm lại: Mừng lễ các thiên thần hôm nay, vì các ngài vô hình nên chúng ta không thể 

học đòi noi gương, nhưng chúng ta có thể hoạ lại phẩm tính và sứ vụ của các ngài: 

Là Michael, chúng ta khiêm tốn suy phục Thiên Chúa và chống lại sự dữ. 

Là Gabriel chúng ta được sai đi đem Chúa đến cho mọi người. 

Là Raphael, chúng ta biết cảm thương an ủi và chữa lành những ai đau khổ. 

Là trung gian khi các thiên thần như một cầu nối dâng lời cầu của chúng ta lên Thiên 

Chúa và các ngài lên lên xuống xuống trên con người. Chúng ta đang hoạ lại sứ vụ trung 

gian chuyển cầu đó. 

Là sứ giả khi các thiên thần truyền tải các sứ điệp của Thiên Chúa đến cho chúng ta. 

Chúng ta cũng là những sứ giả của Tin Mừng. 

Là Xêraphim (thần sốt mến) các ngài ngày đêm ca hát chúc tụng Thiên Chúa. Sứ vụ 

này hoạ lại nơi đời sống cầu nguyện của chúng ta rõ nét nhất. 

Là Cherubim (thần hộ giá) các ngài túc trực hầu cận Thiên Chúa và ở với Người. 

Chúng ta cũng thế, chúng ta là những tôi tớ ngày đêm hầu cận Chúa. 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đến với Ngài để được gặp Ngài, nhờ đó 

chúng con được biến đổi nên trong sạch, xứng đáng được luôn ở bên Chúa và phụng sự 

Ngài như các thiên thần ngày đêm ca tụng Chúa trên trời. Amen. 

 
 


