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Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Lễ trọng 
 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 2,16-21 

Các người chăn chiên liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, 

cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ 

về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà 

Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người 

chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt 

thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. 

Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên 

cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ 

thai trong lòng mẹ. 

 

II. SUY NIỆM 

Hôm nay ngày đầu năm mới, mọi người trên thế giới thêm tuổi mới, vạn vật sinh linh 

bước vào chu kỳ mới… 

Giáo Hội cũng long trọng mừng Lễ Mẹ Maria - Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm 

mới này, như là một sự khẳng định về vai trò của Mẹ Maria trong việc khai nguyên Kỷ 

Nguyên Mới, kỷ nguyên của Ơn Cứu Độ, kỷ nguyên của Sáng Tạo Mới… khi mẹ đã sinh 

ra Đấng Cứu Độ là Chúa Giêsu Kitô. 

Tín điều Mẹ Thiên Chúa (Theotokos) là tín điều đầu tiên về Đức Mẹ, được tuyên tín 

vào ngày 22/6/431 bởi công đồng chung Êphêsô. 

Từ thời các thánh Tông Ðồ, các Kitô hữu đã tin rằng Ðức Giêsu Kitô là Thiên Chúa 

Nhập Thể. Vì thế, Người là Ngôi Hai Thiên Chúa với hai bản tính. Chúa Giêsu là Thiên 

Chúa thật và là người thật. Bản tính Thiên Chúa và loài người của Người không thể tách 

rời nhau được. Vì Ðức Kitô là Thiên Chúa làm người (Col 2,9), nếu Ðức Mẹ là Mẹ Ðức 

Kitô, thì Ðức Mẹ cũng đúng là Mẹ Thiên Chúa.  

 

Tuy nhiên, Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta không cần phải tranh cãi về 

một tín điều hiển nhiên đã được khoa Thánh Mẫu Học chú giải nữa, mà điều quan trọng là 

được mời gọi cùng với các mục đồng đến chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu với tâm tình chiêm 

niệm của Thánh Mẫu Maria. 

Các thiên thần đã báo cho các mục đồng rằng: Một Đấng Cứu Thế đã sinh ra, và dấu 

để nhận thấy là một hài nhi nằm trong máng cỏ. Còn Mẹ Maria cũng quỳ chiêm ngắm 

Đấng là Con Thiên Chúa lại được Mẹ sinh ra được quấn tã nằm trong máng cỏ. Thật quá 

mầu nhiệm, làm sao suy thấu được mầu nhiệm Nhập Thể, khi cái Tuyệt Đối nằm trong sự 

hữu hạn, Thiên Chúa toàn năng trong hình hài một hài nhi bé bỏng…  

 

Thế nhưng, mầu nhiệm ấy, chân lý ấy lại được mặc khải cho những tâm hồn đơn sơ 

bé mọn như các mục đồng, được trao ban cho tâm hồn khiêm tốn và trinh khiết của Mẹ 

Maria. “Mẹ Maria đã ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19). Đó là đặc trưng 

chiêm niệm của Mẹ mà chúng ta cùng chiêm ngưỡng và học đòi: 



Những kỷ niệm về Đức Giêsu ghi khắc trong lòng Mẹ, đồng hành với Mẹ trong mọi 

hoàn cảnh, Mẹ luôn nhìn lại những thời điểm cuộc đời mình được sống bên Chúa Giêsu. 

Từ đó Mẹ sống một cách âm thầm trong sự chiêm ngắm mầu nhiệm cứu độ của Thiên 

Chúa, Mẹ không vênh vang về đặc ân của mình, nhưng hầu như rút vào thinh lặng, và có 

lẽ như vậy mà sau những trình thuật thời thơ âu của Chúa Giêsu, hầu như các Tin Mừng 

rất ít nói về Mẹ. 

Nếu theo sự thường, mặc khải là vén mở những điều ẩn giấu bằng lời nói và hành 

động, thì nơi Mẹ Maria, Thiên Chúa mặc khải bằng sự che giấu. Không phải bằng lời nói 

hay hành động nhưng bằng thinh lặng và chiêm ngưỡng. Có thể nói, mặc khải bằng lời nói 

và thinh lặng là phương thế dành cho đại chúng. Nhưng mặc khải bằng sự âm thầm và 

thinh lặng là phương thế ưu việt dành cho những linh hồn đặc tuyển. 

Mẹ Maria chiêm ngắm chính thần tính (Đức Giêsu) mà Mẹ mang trong mình, thần 

tính đó được kết hợp với xương thịt mình trong ngôi vị là Con Thiên Chúa. Trong Đức 

Kitô nguồn mọi sự khôn ngoan thông hiểu (x. Cl 2, 3); thế mà Người ở trong Mẹ Maria, 

nên trong Mẹ đã được che giấu mọi kho tàng khôn ngoan và thông hiểu. Cũng có thể nói 

Mẹ Maria là một nhà chiêm niệm, Mẹ chiêm ngắm vinh hiển của Chúa Ba Ngôi trong Con 

Một Thiên Chúa mà Mẹ sinh ra từ xác thịt Mẹ.  

 

Như vậy, khi cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu, chúng ta cũng hãy học 

cùng Mẹ biết luôn suy niệm Lời Chúa, cưu mang Lời Chúa trong lòng, làm cho Lời Chúa 

lớn lên để rồi làm cho Lời Chúa cũng được sinh ra cho mọi người. 

Thế giới ngày hôm nay sống như vắng bóng Thiên Chúa, thậm chí xem như Thiên 

Chúa không còn hiện hữu, thì bổn phận của các Kitô hữu phải làm cho Thiên Chúa được 

sinh ra cho mọi người, nghĩa là làm cho nhân loại nhận biết Thiên Chúa và ý thức sự hiện 

diện của Người, hầu các chuẩn mực đạo đức được tôn trọng và biết hướng tới những giá trị 

tinh thần và thiêng liêng để được cứu độ.  

Ngoài ra, sự thinh lặng chiêm niệm như là một sự đi ngược dòng chống lại sự ồn ào 

của những biến động xã hội, mà sự ồn ào đó đã làm cho con người không thể lắng nghe 

tiếng nói của Thiên Chúa và tiếng nói của lương tâm. 

 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ 

lâm tử. Amen 

 

Ngày 25 tháng 01 

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI 

Lễ kính 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 16,15-18 

Đức Giê-su nói với các Tông Đồ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo 

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

thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ 

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

nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những 

người này sẽ được mạnh khoẻ." 

  

II. SUY NIỆM 



Để có một người cộng tác vào một công việc đặc biệt trong chương trình cứu độ nhân 

loại, Thiên Chúa có nhiều cách chọn gọi và nhiều đối tượng được gọi khác nhau: Có 

những cách gọi bằng cách tác động từ nơi trái tim do lòng mộ mến, hoặc tác động lên ý 

thức tìm đến ơn gọi bằng sự nghiên cứu truy tầm về Thiên Chúa; cũng có cách gọi bằng 

cách làm cho nhiều lý do ngoại cảnh khác nhau tạo nên sự thích thú của đối tượng tìm đến 

ơn gọi (thậm chí có cả sự tiêu cực như thích được thế này thế kia…). Đối tượng được gọi 

cũng thật phong phú: có người được chuẩn bị từ trong lòng mẹ, có người được chuẩn bị từ 

nhỏ nơi gia đình, có người thậm chí đến từ một sự thất bại nơi tình cảm hay xã hội và có 

người được gọi bằng cả những cú ngã đau trên đường đời… Có người được gọi ngay trên 

ghế nhà trường, có người được gọi ngay trên bàn giấy hay nơi công sở làm việc, có người 

học thức hay sang giàu và cũng có người xuất thân từ nghèo khó quê mùa… Chúa có cách 

của Chúa, dù đến với ơn gọi thế nào hay đối tượng nào, thì khi đã gọi, Chúa có cách của 

Chúa và điều quan trọng là đối tượng được gọi dám cộng tác với ơn Chúa thì Chúa sẽ biến 

đổi họ nên khí cụ của Người. 

 

Trường hợp của thánh Phao-lô hôm nay là một trong những cách chọn gọi của Chúa, 

nhưng thật đặc biệt và lạ lùng. Thánh nhân được gọi bằng một cú sốc, bằng một cú “quật 

ngã” làm cho sáng mắt ra và chấp nhận quy phục đức tin. 

 

Phao-lô được gọi trong bối cảnh không ai có thể ngờ: Ngài xuất thân từ một gia đình 

thế giá với hộ khẩu “công dân mẫu quốc Rô-ma”, có bằng cấp ăn học đàng hoàng với tiến 

sĩ luật Gamalien nổi tiếng, thông thạo đạo lý Do-thái Giáo, nhiệt thành với đạo và đang 

“thi đua lập thành tích” đi làm “công an nằm vùng” truy bắt “những phần tử lạc đạo”. 

Đang hăng say thành công với con đường chọn lựa của mình, đùng một cái bị quật ngã và 

quay ngoắt 180o trở lại quy phục Đấng mà bấy lâu nay Phao-lô tìm cách triệt tiêu. 

 

Sự trở lại của thánh Phao-lô có thể nói là “không thể tin được”. Thật vậy, đang ở 

chiến tuyến bên này, đùng một cái sang chiến tuyến bên kia và sống chết cho vị chỉ huy 

chiến tuyến mới này, nên cả trong đạo lẫn đời thời đó phải nghi ngờ. Chuyện lạ như thế 

thật khó tin, chỉ trừ khi đó là “một phép lạ”. Và phép lạ đó được chính Phao-lô kể lại là 

“biến cố té ngựa”. 

 

Cụ thể là Phao-lô về thủ đô gặp các Tông Đồ để xin “giấy phép” đi giảng, thì các sếp 

ở Giê-ru-sa-lem nghi ngại (biết đâu “cờ sờ” cài vào thì nguy), cho đến khi Phao-lô kể ra 

phép lạ, và sau đó do tiếng Chúa Thánh Thần phán xác nhận chọn Phao-lô và Barnaba (x. 

Cv 13,2).  

Sách Công Vụ Tông Đồ cũng nói đến việc khi Phao-lô giảng thì các tín hữu nghi ngờ, 

người Do-thái cũng nghi ngờ, và thậm chí cả những quan chức nhà nước như đại đội 

trưởng Claudio, tổng trấn Phê-lích và Phê-tô, rồi tiểu vương Ác-gíp-pa cũng nghi ngờ lý 

lịch của Phao-lô. Và tất cả đều được Phao-lô biện luận bằng câu chuyện “phép lạ ngã 

ngựa” trên đường Đa-mát. 

 

Có thể nói, bối cảnh diễn ra câu chuyện và những nghi ngờ xảy ra sau đó, và chính 

việc kể lại câu chuyện “phép lạ” đã giúp xóa tan nghi ngờ (x. Cv 9; 22; 26), chúng ta thấy 

có vẻ mang dáng dấp huyền thoại “bảy thực ba hư” trong một sự kiện có thật. 

 



Chẳng hạn, người Việt chúng ta có giai thoại về Lý Công Uẩn, Lê Lợi, Mai Thúc 

Loan…: 

Tương truyền rằng, từ sau khi pháp sư Cao Biền của bọn Phương Bắc yểm bùa chặt 

đứt long mạch, thì ở Nước Nam không thể phát vương được nữa, và dân tin rằng họ sẽ mãi 

mãi làm nô lệ cho phương Bắc. Vì thế, để kêu gọi quân sĩ và dân ủng hộ, Lê Công Uẩn đã 

bày ra câu chuyện ông thấy một con rồng bay từ dưới sông Hồng lên trời, ý nói rồng vẫn ở 

Việt Nam, dân đã tin theo và Lý Công uẩn đã thắng Tàu, tuyên bố chủ quyền và lấy niên 

hiệu là Lý Thái Tổ, rồi ông đặt tên nơi thấy rồng là Thăng Long và tồn tại cho đến ngày 

nay. 

Rồi chuyện rùa thần trao bảo kiếm cho Lê Lợi… 

Hay chuyện Mai Thúc Loan từ anh nông phu đen trùng trục trở thành vua Mai Hắc 

Đế cũng vậy với truyền thuyết về con trâu đằm dưới kênh lên húc chết con hổ… 

 

Chúng ta không loại trừ một chút huyền thoại trong câu chuyện “té ngựa” giữa trưa 

hè nóng bức, trên sa mạc khô cháy, khát nước hoa mắt xỉu té nhào, được mấy “bà phước” 

đưa vào chăm sóc làm tỉnh lại và ba ngày sau ăn uống khỏe mạnh… Rồi để thuyết phục 

mọi người về ơn gọi, Phao-lô cần sự kiện này được lồng trong một dấu chỉ phép lạ. 

 

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là nội dung câu chuyện, mà là ý nghĩa câu 

chuyện được ơn trở lại của Phao-lô. Câu chuyện ơn gọi của ngài để lại cho chúng ta những 

bài học: 

Phao-lô bị Chúa quật ngã khi đang bon bon trên đà danh vọng với những dự án toan 

tính của mình. Qua biến cố ngã ngựa, Phao-lô đã “mở mắt ra” khi cái vảy rơi khỏi mắt, và 

ngài đã thấy được cái sai quá khứ, mà bước theo ý Chúa muốn mình phải làm gì trong 

tương lai. Chúng ta cũng thế, khi đang tưởng chừng như thành công với những toan tính 

danh vọng, rất cần một cú sốc và cần đến những “Anania” giúp để mở mắt ra thấy mình đã 

sai và mau mắn trở lại. 

Và một khi đã được ơn trở lại, thánh Phao-lô đã để cho Chúa biến đổi nên Tông Đồ 

của Người và nhiệt thành làm chứng cho Chúa. Cũng thế, một khi chúng ta đã được Chúa 

gọi hay sau những vấp ngã, chúng ta biết đứng lên và ngoan ngoãn để cho Chúa hướng 

dẫn và cộng tác với Chúa để loan báo lòng thương xót của Người. 

 

Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con khi đã được Chúa mời gọi vào Giáo hội 

Chúa, thì cũng biết như thánh Phao-lô là hăng say làm chứng cho Chúa, để danh Chúa 

ngày càng được nhiều người nhận biết và tin theo. Amen. 

 

 

Ngày 26 tháng 01 

THÁNH TI-MÔ-THÊ VÀ TI-TÔ 

Lễ nhớ 

 

I. BÀI TIN MỪNG: Lc 10,1-9 

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người 

một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: 

Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng 

mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà 

nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! " Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì 



bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 

Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì 

đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được 

người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.Hãy chữa những người đau 

yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông." 

  

II. SUY NIỆM. 

Phụng vụ Giáo hội luôn có bài Tin Mừng riêng trong các lễ về vị thánh được nhắc tới 

trong Thánh Kinh, cụ thể là hôm nay trong ngày mừng kính hai vị thánh Giám mục là đồ 

đệ của thánh Phao-lô, Giáo hội cho đọc Tin Mừng về việc Chúa Giêsu sai bảy mươi hai 

môn đệ đi truyền giáo. 

  

1. Sự khẩn thiết truyền giáo 

Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay là lời Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ ra đi truyền 

giáo: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mù gặt sai thợ ra gặt 

lúa về ». 

Chức vụ đi đôi với sứ vụ, khi chúng ta lãnh nhận một chức vụ gì, không phải ngồi đó 

để thụ hưởng mà phải ra đi đến với những người chúng ta có trách nhiệm, để phục vụ và 

làm chứng về Chúa cho họ. 

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta mang trên mình sứ vụ làm công việc của 

Chúa, công bố sự thật của Chúa, phân phát ơn cứu rỗi đã được Chúa thực hiện. Đồng thời, 

khi rao giảng Lời Chúa thì cũng không thể lơ là hay đóng kín trước những việc phục vụ 

cho công cụ phát triển xã hội, phục vụ lợi ích tốt lành cho anh chị em. 

Ngày hôm nay, cánh đồng truyển giáo còn rất bao la, Kitô Giáo chỉ mới bằng 1/6 dân 

số thế giới. Đặc biệt, ngày hôm nay, con số “thợ gặt” đang giảm tới mức báo động, nhất là 

ở các nước phát triển. Giới trẻ ngày nay đã không còn mặn mà với ơn gọi lên đường 

truyền giáo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chúa Giêsu, chúng ta hãy xin “chủ mùa gặt” sai 

thợ đi gặt lúa về; nghĩa là hãy cầu nguyện nhiều cho ơn gọi linh mục tu sĩ, và hãy làm 

những gì có thể trong khả năng mình, để trợ giúp cho việc đào tạo các ơn gọi và đóng góp 

cho công cuộc truyền giáo. 

  

2. Chân dung vị truyền giáo 

Tin Mừng hôm nay còn đặc biệt họa lên chân dung của một người môn đệ Chúa 

Giêsu trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, là: Tinh thần khó nghèo, đem đến sự bình an, và 

làm cho triều đại Thiên Chúa được hiển trị ngay giữa thế gian này: 

Tinh thần khó nghèo: Chúa muốn nhà truyền giáo phải dựa vào ơn Chúa trước khi 

dựa vào tiền bạc, dựa vào sự trợ giúp của Chúa hơn là sự trợ giúp của phương tiện vật 

chất. Chính ơn Chúa mới đem lại sự bình an thanh thoát trong tâm hồn. Sự từ bỏ, quên 

mình hoàn toàn mới chu toàn được sứ vụ rao giảng. Đi truyền giáo mà với đầy dẫy những 

thứ cồng kềnh vướng bận thì khó mà toàn tâm toàn ý lo cho sứ vụ, bon chen và ham mê 

công việc lấn át hết thời giờ cho Chúa. 

Đem bình an đến cho mọi người: “Bình an cho nhà này”. Dựa theo Thánh Kinh Cựu 

Ước, ta nhận thấy văn hoá giao tiếp vùng Trung Cận Đông thường dùng câu “bình an” để 

chào hỏi nhau khi gặp mặt. Sứ điệp bình an cũng được các thiên thần hát lên khi Chúa 

Giêsu Giáng Sinh. Và bây giờ, khi sai các môn đệ đi truyền giáo, tiên vàn hãy đem bình an 

đến cho mọi người. Sự xuất hiện của các chứng nhân Tin Mừng là đem đến cho con người 

sự bình an đích thực của Chúa, phá tan những lo âu, chia rẽ và hận thù. 



Làm cho Nước Thiên Chúa đến gần: “Hãy nói với họ rằng Nước Trời đã gần đến”. 

Rao giảng Tin Mừng là làm cho muôn dân trở thành môn đệ, trở về làm con Chúa, trở 

thành anh em một nhà… và như vậy, vương quốc Nước Trời đã chính thức hình thành 

ngay trên trần gian này. 

Cùng với các môn đệ Chúa Giêsu, mọi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi 

sống sứ vụ rao giảng Tin Mừng bằng đời sống thanh bần đơn sơ phó thác, xây dựng sự 

hợp nhất bình an và làm cho Nước Chúa được lớn mạnh ngay trên quê hương trần thế, 

cách riêng, niềm tin, bác ái, hoan lạc và bình an thắm đầy trên quê hương chúng ta. 

  

Lạy Chúa Giêsu, không phải tìm kiếm đâu xa, mà ở ngay bên cạnh gia đình chúng 

con, gần bên giáo xứ chúng con, ngồi bên cạnh chúng con nơi học đường, cùng làm việc 

với chúng con nơi công sở… còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con 

biết cộng tác với Chúa mà đem Tin Mừng cho họ bằng việc cảm hóa họ qua đời sống đạo 

đức của chúng con. Amen. 
 


