
CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH 

 
I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 2,1-12 

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà 

chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, 

hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng 

tôi đến bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng 

xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho 

biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách 

ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là 

thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." 

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi 

sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi 

tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy 

Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại 

dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ 

vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy 

Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ 

được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. 

 

II. SUY NIỆM 

“HÀNH TRÌNH TÌM GẶP THIÊN CHÚA” 

Nếu như lễ Giáng Sinh mừng Đức Giêsu tỏ mình ra đặc biệt với những người Do 

Thái qua các người chăn chiên, thì lễ Hiển Linh mừng việc Đức Giêsu tỏ mình ra đặc biệt 

đối với dân ngoại qua mấy nhà đạo sĩ. Những hình ảnh đại diện cho Do Thái hay dân 

ngoại không phải xảy ra ở chốn vinh hoa quyền thế, cũng không phải nơi tấm lòng toan 

tính loại trừ, mà là hình ảnh của những mục đồng đơn sơ chất phát, và các đạo sĩ chân 

thành khát khao chân lý.  

Bài Tin Mừng hôm nay cho ta ba bài học: 

 

1. Hành trình tìm gặp Thiên Chúa. 

Thiên nhiên mặc khải sự hiện hữu của Thiên Chúa. Người xưa cho rằng ngày ra đời 

của một vĩ nhân thường được báo hiệu sự xuất hiện của các ngôi sao lớn. Các chiêm tinh 

gia hay đạo sĩ thường nghiên cứu những chuyển động của các tinh tú để đoán biết định 

mệnh con người. Vì thế, khi nhìn thấy ngôi sao lạ, các đạo sĩ đã nhận ra sự sinh hạ của 

Đấng Cứu thế, vua dân Do Thái.  

Thái độ của các đạo sĩ là thái độ của những người tìm kiếm, khắc khoải đối với Thiên 

Chúa, với tha nhân, với chân lý, công lý và tình thương. Và chính vì họ quyết tâm lên 

đường và ra công tìm kiếm nên họ đã gặp. 

Sự xuất hiện của ánh sao lạ, dẫn đường cho các đạo sĩ, gợi lại hình ảnh cột lửa dẫn 

dân Israel trong hành trình sa mạc tiến về Đất Hứa. Các đạo sĩ mò mẫm tìm kiếm chân lý 

cho đến khi tìm gặp được Đấng là Chân Lý trong hình hài của một Hài Nhi. 

Tuy thế, trên bước đường đi tìm kiếm, các đạo sĩ cũng gặp khó khăn, thử thách, nhất 

là khi ngôi sao dẫn đường vụt tắt ở Giêrusalem. Cuộc hành trình của các đạo sĩ được xem 

là hình ảnh cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Với một dấu hiệu không chắc chắn, 

không rõ rệt là ngôi sao, các ông đã lên đường tìm kiếm sự thật. Trong cuộc hành trình 



cũng có những bước thăng trầm: có khi con đường rất bằng phẳng êm ái, có khi lại quanh 

co gồ ghề, có lúc ánh sao sáng tỏ trên bầu trời, có lúc vụt biến mất. Nhưng miễn là người 

ta không nản lòng mà cứ kiên trì tiến bước thì cuối cùng người ta sẽ gặp được Chúa, như 

lời Chúa hứa: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,8). 

Vì Thiên Chúa là thực tại sống động, không phải thứ đồ vật tĩnh lặng có thể nắm 

được trong tay, nên chỉ có thể tìm kiếm và gặp được trong từng thời điểm, chứ không thể 

nắm bắt một lần cho mãi mãi.  

Lại nữa, sự khát khao tìm gặp Thiên Chúa cần phải có sự chân thành, còn mọi toan 

tính loại trừ thì mãi mãi xa Thiên Chúa và đi đến chỗ diệt vong. Giống như Hêrôđê, sau 

khi nghe tin Chúa Hài Nhi Giáng Sinh, ông cũng muốn tìm gặp, nhưng sự tìm gặp của ông 

chỉ nhằm để toan tính loại trừ, nên ông đã vĩnh viễn không bao giờ được gặp Người. Và 

ngôi sao một đàng là hy vọng, là niềm vui lớn cho mọi người thiện tâm như các đạo sĩ, lại 

nên điềm dữ báo nguy cho hạng người tàn ác như Hêrôđê.  

 

2. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà lại không nhận ra. 

Một chi tiết đặc biệt ở đây là: Các đạo sĩ đi theo ánh sáng của ngôi sao, nhưng phải 

vào hỏi các tư tế biết Thánh Kinh, được nghe họ đọc cho nghe, và họ theo lời Thánh Kinh 

đó để ra đi và ngôi sao xuất hiện đem họ đến Bêlem. Nghĩa là họ dùng đường lối tự nhiên 

để tìm kiếm Thiên Chúa, và trong khi tìm kiếm Thiên Chúa, họ còn tìm đến với những 

người trong “đạo” giảng cho họ Thánh Kinh, và từ đó họ xác định được nơi đến gặp Chúa. 

Dân ngoại nhờ đường lối tự nhiên đã khởi sự tìm ra Chúa; trong khi dân Do Thái có Thánh 

Kinh mà không biết đến Người. Nói đúng hơn, dân ngoại cũng phải nhờ người Do Thái 

công bố Thánh Kinh thì mới thành công trong việc đi theo đường lối tự nhiên, bởi vì ơn 

cứu độ bởi dân Do Thái mà đến. Nhưng dân này đọc Thánh Kinh mà không hiểu, đang khi 

chỉ một vài chỉ dẫn của Thánh Kinh đã giúp được dân ngoại lên đường gặp Chúa. 

Các thượng tế và kinh sư Do Thái là những bậc thông thái, hiểu biết Kinh Thánh, 

thông thạo các lẽ đạo của tôn giáo chân chính do chính Thiên Chúa thiết lập. Vì thế, họ đại 

diện cho những người có chính đạo. Họ là những người có Kinh Thánh trong tay, nắm 

vững những kiến thức thần học, họ rao giảng và bảo vệ chân lý của Thiên Chúa. 

Nhưng khi Đức Giêsu đến, những hiểu biết rộng rãi và sâu xa của họ chẳng giúp ích 

gì cho họ trong việc tìm gặp Ngài. Họ biết rất rõ Đấng Cứu Thế sinh ra tại Bêlem, vì Kinh 

Thánh cho biết như thế. Nhưng họ biết để mà biết, để mà dạy người khác, để mà tự hào 

rằng mình hiểu biết, chứ không phải biết để áp dụng vào đời sống, để đem ra thực hành. Vì 

thế, cái biết của họ trở nên vô ích cho họ. 

Cũng vậy, rất nhiều Kitô hữu hiểu biết rất sâu xa về Thiên Chúa, về chân lý, nhưng 

họ biết chỉ để biết, để khoe, để dạy người khác, để rao giảng, chứ không phải để áp dụng 

sự hiểu biết ấy vào đời sống thực tế. Vì thế, sự hiểu biết ấy không đem lại sự cứu rỗi cho 

họ. 

 

3. Mỗi người là một ánh sao 

Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, nhắc chúng ta đến việc truyền 

giáo. Nhờ ngôi sao mà các đạo sĩ đã tìm ra Chúa Cứu Thế; chúng ta cũng hãy là những 

ánh sao sáng thu hút những tâm hồn đang khao khát tìm kiếm Chúa. 

Ánh sao thì phải toả sáng, toả sáng để soi lối dẫn đường, để mọi người nhận ra Chúa 

ở đâu mà tìm đến với Người. Chúa mời gọi chúng ta phải là “ánh sáng cho trần gian”, 

bằng đời sống chứng nhân của mình, mọi người sẽ nhận ra Chúa đang thực sự hiện diện 

trong chúng ta mà trở về với Người. 



Ước gì sau khi cử hành lễ Hiển Linh hôm nay, mọi người cùng bừng sáng lên như 

ánh sao, tức là có nếp sống tốt đẹp hơn, để soi sáng cho người khác biết Chúa, cùng đọc 

thấy ý Chúa nơi mọi sự việc xảy đến hằng ngày.  

Ngôi sao ấy biểu trưng cho ánh sáng, ân sủng và tác động của Thiên Chúa trong tâm 

trí con người và hướng dẫn họ tìm đến Đức Kitô.  

Chúng ta có thể thấy ngôi sao dẫn đường trong giáo lý và trong các bí tích của Hội 

Thánh, trong các dấu chỉ thời đại, trong các lời khuyên dạy tốt lành… Nói cách khác, 

trong cuộc đời của chúng ta, có những ân sủng Thiên Chúa ban để hướng chúng ta tìm gặp 

Đức Giêsu.  

Vấn đề là chúng ta có để cho ân sủng đó dẫn mình đến nơi hay không. 

Ba nhà đạo sĩ sau khi gặp được Chúa, họ không quay lại với Hêrôđê nữa, mà đi 

đường khác để trở về xứ sở. Cũng thế, người nào gặp được Chúa thì không quay lại với 

đường xưa lối cũ tội lỗi của mình… 

 

Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con đến gặp Chúa, xin đừng để con quay trở lại đường 

xưa lối cũ đầy toan tính hận thù và hãm hại nhau của Hêrôđê, nhưng xin Chúa cho con 

bước đi trên con đường mới của Chúa. Amen. 

 

 

THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 4,12-17.23-25 

Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi 

Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt 

Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất 

Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất 

của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, 

những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu 

rọi. 

Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước 

Trời đã đến gần." 

Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng 

Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng 

Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ 

bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. Từ 

miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông 

Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người. 

 

II. SUY NIỆM. 

Nhớ lại trong bài tường thuật biến cố Chúa Hiển Linh: Khi các nhà đạo sĩ ghé vào 

dinh Hêrôđê hỏi thăm thì ngôi sao dẫn đường biến mất, nhưng khi ra khỏi đó thì ngôi sao 

lại xuất hiện và dẫn họ đến Máng Cỏ Belem rồi đậu lại trên đó. Phải chăng, khi chúng ta đi 

tìm Chúa, chúng ta vẫn thích tìm Người nơi chốn vinh hoa? Thiết nghĩ nơi đó chỉ gặp thấy 

sự toan tính tranh dành ngai báu chức quyền và tìm cách hãm hại nhau (Hêrôđê); nơi đó 

ánh sáng lương tâm (ngôi sao) sẽ biến mất vì tranh dành quyền lợi, ánh sáng đức tin sẽ vụt 

tắt vì nghi ngờ nhau… Hãy ra khỏi đó, ra khỏi sự tranh chấp, hận thù, tính toán và hãm hại 

nhau, hãy sám hối, thì “ngôi sao” sẽ lại xuất hiện đưa chúng ta đến gặp Chúa. Chúa Hài 



Nhi đang ở Máng Cỏ Belem, nơi yên bình của sự nghèo khó, bình an và tràn ngập yêu 

thương, nơi của sự khiêm hạ và nghèo khó. Thật vậy, bao lâu chúng ta tìm Chúa vì sự sang 

trọng, vì quyền lợi và vì toan tính thì sẽ không bao giờ gặp được; nhưng nếu ta tìm Chúa 

trong sự thanh thoát và yêu thương thì sẽ gặp được Người. 

 

Tin Mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu khởi sự rao giảng Tin Mừng, bắt đầu từ 

miền duyên hải thành Caphanaum (miền Galilea). Bắt đầu từ miền Galilea chứ không phải 

từ Giêrusalem – chúng ta có lý do để tiếp tục để suy niệm điều này tiếp nối với tư tưởng đã 

nói trên.  Thật vậy, Chúa Giêsu không chọn Giuđêa làm khởi điểm truyền giáo, dù Giuđêa 

có Giêrusalem giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tôn giáo, nơi có đền thờ và có tư tế; mà 

Người lại chọn Galilea, là nơi đời sống xã hội phức tạp, đa tạp dân sinh và đa tôn giáo. 

Điều này để nói lên tính phổ quát của việc rao giảng Tin Mừng, đồng thời nói lên việc 

Chúa không chọn nơi mà tưởng chừng như được “ưu tiên” vì có đền thờ, có các đấng bậc 

và có “người có đạo”. 

 

Tại sao vậy? 

Bởi vì sứ điệp của Chúa Giêsu rao giảng là: “Hãy sám hối…”. Người đi tìm con 

chiên lạc trước chứ không phải tìm những con chiên tuy không lạc nhưng lại không ở với 

chủ. Người ưa thích hiện diện giữa người tội lỗi để tha thứ và chữa lành hơn là những 

người tự cho mình đạo đức không cần thống hối. Người nên Ánh Sáng cho những dân 

đang ngồi trong bóng tối nhưng qua ánh sao lạ đã tìm đến với Người, hơn là những kẻ 

tưởng là đang ngồi trong ánh sáng nhưng lại thờ ơ hoặc từ chối Người. Người đến với 

những nơi mà người ta đem đến cho Người đủ thứ bệnh tật để được Người chữa lành, hơn 

là đến với những kẻ tìm đến với Người để tìm cách bắt bẻ, gài bẫy và ghanh tị… 

 

Tóm lại, sứ điệp đầu tiên mà Chúa Giêsu rao giảng là kêu mời mọi người HÃY SÁM 

HỐI. Thật vậy, chỉ có sám hối nhìn nhận mình tội lỗi thì mới được hưởng ơn tha thứ; 

khiêm tốn nhìn nhận mình bất toàn mới được đổ đầy ân sủng. Sám hối là điều kiện đầu 

tiên phải có để đón nhận Tin Mừng. Sám hối để nhận ra mình sai mà quay về, sám hối để 

rũ bỏ tất cả để được Chúa ngự vào… 

 

Lạy Chúa Giêsu, Ngài ưa thích hiện diện giữa người tội lỗi để tha thứ và chữa lành 

hơn là những người tự cho mình đạo đức không cần thống hối. Xin cho chúng con luôn 

biết nhìn nhận sự yếu đuối mỏng dòn của mình và chạy đến với Chúa để được Chúa tha 

thứ và chữa lành. Amen. 

 

 

THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH 
 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 6,34-44 

Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì 

họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy 

giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: "Ở đây hoang vắng và bây giờ đã 

khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà 

mua gì ăn." Người đáp: "Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi! " Các ông nói với Người: 

"Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? " Người bảo các 



ông: "Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem! " Khi biết rồi, các ông thưa: "Có năm chiếc 

bánh và hai con cá." Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên 

cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. Người cầm 

lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, 

trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi 

người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai 

thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông. 

 

II. SUY NIỆM. 

Hôm nay, khi đến với dân chúng, Chúa Giêsu thực hiện hai công việc của Đấng Cứu 

Thế, đó là chữa lành và nuôi dưỡng dân Người. Cả hai đều nói lên lòng thương xót vô bờ 

bến của Thiên Chúa đối với con người, nhất là những người đau khổ, vì họ vừa mang lấy 

bệnh tật thể lý vừa mang nặng bệnh tật tâm linh, vừa đói khát của ăn vật chất vừa đói khát 

của nuôi linh hồn. Hành động yêu thương của Chúa được cụ thể qua việc ra tay chữa lành 

các bệnh tật cho dân, và đặc biệt chạnh lòng thương hoá bánh ra nhiều để nuôi dưỡng họ. 

Chúng ta cùng tập chú suy niệm về việc Chúa chạnh lòng thương và nuôi dưỡng dân, 

qua tâm trạng và hành động của Người, để rồi chúng ta cũng cố gắng mặc lấy tâm tình đó 

của Chúa mà đến với tha nhân: 

 

1. Biết cảm thương. 

Chúa Giêsu chạnh lòng thương (cái đói vật chất cũng như tinh thần của con người). 

Tuy nhiên, Chúa không dùng quyền năng để hô biến đem của ăn từ đâu tới, nhưng 

Người muốn con người cộng tác dâng lên của ăn từ bàn tay lao động của con người (nghề 

trồng trọt – bánh; nghề đánh lưới - cá).  

Từ đó, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta: 

Cần có tâm trạng “chạnh lòng thương” của Chúa Giêsu trước những người kém may 

mắn, những người đói khát cả tinh thần lẫn vật chất (nghèo tinh thần là đói khát Lời Chúa 

và Thánh Thể..., nghèo đói vật chất là thiếu những nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống).  

Rồi đi đến hành động như Chúa Giêsu là dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha rồi bẻ ra 

phân phát cho dân: 

Chia sẻ: Giúp đỡ người khô khan trở về với Chúa, san sẻ phần mình cho kẻ đói 

nghèo trong mức độ có thể. 

Tạ ơn: mỗi người dâng cho Chúa phần của mình, dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho 

chúng ta lương thực hằng ngày. 

Bẻ ra: Mọi người đừng ăn một mình, nhưng hãy bẻ ra để chia cho những người khác 

thiếu may mắn hơn chúng ta. 

Trao cho: Nhạy bén trước nhu cầu của người đang đói mà đến trao cho họ, chứ 

không đợi họ phải xin rồi mới cho. 

 

2. Chính anh em hãy cho họ ăn. 

Chúa chỉ đích danh từng người chúng ta, CHÍNH ANH, CHÍNH CHỊ, CHÍNH CON 

chứ không phải ông này bà kia cho họ ăn. Nghĩa là chính mỗi người chúng ta có liên đới 

trách nhiệm với mọi người xung quanh chúng ta (nơi giáo xứ, trường học, nơi làm việc) cả 

tinh thần và vật chất. 

Về tinh thần: Có trách nhiệm về đức tin và đạo đức với cận nhân. Đó không phải chỉ 

là chuyện chỉ dành cho cha xứ, dành cho các Giáo Lý Viên, mà là mọi người con Chúa 



đều mang trên mình sứ mạng phải truyền bá và làm chứng đời sống đức tin và đạo đức cho 

anh em. 

Về vật chất: Biết chia cơm sẻ áo cho người thiếu thốn hơn mình. Đó không phải chỉ 

là việc của những nhà từ thiện, những tổ chức cứu trợ, mà là trong khả năng chung tay 

đóng góp của mình. 

 

Lưu ý, CHO chứ không bảo họ phải mua của mình, không phải đưa ra lời khuyên bảo 

họ ra quán mà mua (như giải pháp của các môn đệ đưa ra, đuổi khéo họ về cho họ vào 

làng mạc xung quanh để kiếm ăn). 

Mọi người có tương quan liên đới và chịu trách nhiệm với nhau trong một giáo xứ, 

trong một trường học, trong nơi mình sống và làm việc, liên đới với đồng loại. 

Khi một thành viên trong giáo xứ làm điều xấu, thì thiên hạ đàm tiếu rằng nó là người 

của xứ đó, người của lớp đó, người của trường đó, người thuộc sự dạy dỗ của cha xứ đó, 

GLV đó… Và ngược lại, một người làm điều tốt, thì cũng liên đới như vậy… 

Chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ nhau sống đạo, giúp đỡ nhau sống đời. Chúng ta có 

bổn phận đưa tiễn và cầu nguyện cho người đã qua đời… 

 

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mặc lấy tâm tình của Chúa, để không những có 

lòng cảm thương, mà còn biết cộng tác thiết thực với Chúa trong khả năng mình có thể, để 

xoá dần sự đói nghèo vật chất cũng như tinh thần của những người cần đến chúng con. 

Amen. 

 

 

THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 6,45-52 

Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-

xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi 

cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên 

đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư 

đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông. Nhưng 

khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. Quả thế, tất cả các 

ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: "Cứ yên tâm, 

chính Thầy đây, đừng sợ! " Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy 

bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí 

các ông còn ngu muội! 

 

II. SUY NIỆM. 

Sợ hãi như là một bản năng sinh tồn, và hầu như không ai tránh khỏi. Bản tính tự 

nhiên con người “tham sống sợ chết” nên lo sợ đủ điều. Có người sợ sâu bọ, gián, chuột,  

rắn rết; có người sợ bóng tối, sợ hồn ma chước quỷ. Nói chung, sợ hãi xuất hiện khi ta cảm 

thấy nguy hiểm, nhưng cũng khiến ta cảnh giác hơn.  

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện việc các môn đệ Chúa Giêsu hoảng hốt sợ hãi 

trước sóng biển ba đào đe doạ cuốn trôi, nhất là giữa đêm khuya xuất hiện một bóng người 

từ xa đi tới trên mặt nước. 



Câu chuyện “vượt biển” này được tiếp tục sau sự kiện Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều, 

các môn đệ ăn xong chưa kịp nghỉ đã bị Chúa hối thúc xuống thuyền vượt biển hồ Galilêa, 

còn Chúa Giêsu thì lại lên núi cầu nguyện. 

Như vậy, sứ điệp Tin Mừng hôm nay là: Chúa không muốn các môn đệ an thân ỷ lại, 

hưởng thụ và ngủ quên trên sự tôn vinh của con người hoặc nhìn Chúa Giêsu dưới khía 

cạnh quyền năng sau sự kiện hoá bánh ra nhiều. Chúa cũng muốn môn đệ phải ra đi, bỏ lại 

tất cả, dám đương đầu với bão tố phong ba của biển đời. Đồng thời, Chúa muốn các môn 

đệ an tâm vì luôn có Chúa đồng hành.  

Ở đây, chúng ta tập chú suy niệm tình huống mà các môn đệ phải vật lộn sinh tử giữa 

biển khơi, qua hai ý tưởng sau đây: 

 

1. Biển đời sóng gió.  

Sự kiện sóng gió ập tới xô đẩy thuyền các môn đệ, không phải xảy ra giữa ban ngày 

mà là xảy ra giữa đêm tối. Theo Tin Mừng kể lại, thì trong suy nghĩ của các môn đệ lúc đó 

chỉ có chuyện ăn bánh vừa xong, chứ không nghĩ đến thầy Giêsu, vì không nghĩ đến Chúa 

nên khi thấy Chúa vẫn cứ tưởng là ma. Các môn đệ chưa thể tin nổi sự kiện quyền năng 

Chúa hoá bánh ra nhiều, nên cũng chưa hiểu được quyền năng Chúa đang đi trên mặt nước 

mà đến với họ. 

Đó là hình ảnh của biển đời và sự non kém của đức tin mỗi người chúng ta: 

Sóng gió trên biển cuộc đời, sóng gió trên hành trình làm người, sóng gió trên hành 

trình làm môn đệ… là những đau thương mất mát, những thất bại ê chề, những hoạn nạn 

éo le, những cô đơn thất vọng; là những bủa vây của quyền thế danh lợi, của đam mê 

phóng túng; là những đêm tối đức tin, những bơ vơ lạc lõng, những thử thách bách hại… 

Sóng gió nào cũng làm lòng người hoang mang, hoảng sợ, chông chênh. Mặt nước của 

cuộc đời là sự mong manh của thân phận con người, mong manh như hoa cỏ, chỉ một cơn 

gió thoảng cũng chẳng còn; mong manh như giọt sương mai, vội biến tan khi bình minh 

thức giấc; mong manh như bình sành đặt trước gió, mới đó, nhưng có thể sẽ vỡ tan tành; 

mong manh của giới hạn của bản thân, sự bất trắc trong việc tuân giữ luật Chúa và Hội 

Thánh, sự tự do đầy nguy cơ có thể bị biến chất, những lối tính toán xoay xở theo kiểu của 

con người, những lời mời mọc ngọt ngào lao mình vào lối mòn hưởng thụ… Tất cả làm 

cho người Kitô hữu lắm lúc hoang mang và mất phương hướng. Đến nỗi, không còn tin 

vào ai nữa, giống như các môn đệ Chúa đến đứng đó mà vẫn cứ hoài nghi là bóng ma. 

Tại sao vậy? 

Vì cũng như các môn đệ, trong tư tưởng lúc đó chỉ có chuyện “ăn bánh”, nghĩa là chỉ 

lo chuyện vật chất mà không nhớ đến Chúa, lo chống chọi bằng chính sức mình mà không 

có Chúa. 

Vậy, hãy mau mời Chúa lên thuyền, là hãy mời Chúa vào trong cuộc đời chúng ta. 

 

2. Mời Chúa lên thuyền với mình. 

Tin Mừng kể lại, Chúa Giêsu đã trấn an: “Thầy đây đừng sợ”, rồi khi Người bước lên 

thuyền thì trời yên bể lặng. 

Lời trấn an “Thầy đây đừng sợ” chúng ta chỉ gặp thấy hai lần trong các Tin Mừng, 

đó là lúc các môn đệ vật lộn giữa biển khơi và lúc sợ hãi thu mình trong nhà Tiệc Ly khi 

Chúa chịu chết: lần này thì vừa sợ sóng biển xô chết vừa sợ ma, còn lần cuối thì cũng sợ 

các thượng tế tìm giết và cũng “sợ ma” nữa. Hai sự kiện nói lên hai điều sợ căn bản của 

chúng ta là sợ bị người đời bách hại và sợ ma quỷ tấn công. Nhưng nếu có một đức tin đủ 



mạnh, thì chúng ta không sợ gì vì có Chúa luôn đồng hành với lời trấn an “có Thầy đây, 

đừng sợ” 

Biển cả ở đây không chỉ là biển đời như đã nói ở trên mà còn là biểu trưng cho nơi ẩn 

náu của ma quỷ. Chúa Giê-su muốn chứng tỏ cho các môn đệ thấy rằng trong cơn gian nan 

hoạn nạn, Người luôn hiện diện: “Thầy đây, đừng sợ”. Một lời trấn an bảo đảm mạnh mẽ 

rằng Người luôn đồng hành với họ trên bước đường loan báo Tin Mừng, mặc dầu sóng 

biển ầm ầm, thủy triều sóng nước dâng cao… con thuyền có bị sóng đánh dập vùi, nhưng 

hãy yên tâm vì có Người ở bên.  

Con thuyền của các môn đệ ngày xưa cũng chính là con thuyền cuộc đời của mỗi 

chúng ta hôm nay. Giữa bao sóng gió cuộc đời của kiếp người trong cuộc lữ hành đức tin.  

Khi Đức Giêsu lên thuyền, gió liền lặng. Nếu trên cuộc đời của mỗi chúng ta có Chúa 

Giêsu, thì sự dữ, ma quỷ sẽ bị đẩy xa. Bởi khi ánh sáng tới, thì tất yếu bóng tối sẽ bị đẩy 

lùi. 

Chúa Giêsu luôn hiện diện để cùng đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ chúng ta. Điều 

quan trọng là chúng ta có để cho Người lên “thuyền cuộc đời” chúng ta không? Có để cho 

Người ngự vào tâm hồn chúng ta không? Đặc biệt nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu 

luôn chờ ta đến, để được Người nâng đỡ bổ sức cho. 

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn hiện diện để cùng đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ chúng 

con. Xin cho chúng con để cho Chúa lên “thuyền cuộc đời” chúng con, nghĩa là để cho 

Ngài ngự vào tâm hồn chúng con, hầu không có gì tách được chúng con ra khỏi tình yêu 

của Chúa. Amen. 

 

 

THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH 
 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 4,14-22a 

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm 

Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi 

người tôn vinh. 

Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như 

Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người 

cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên 

tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người 

đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được 

sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. 

Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy 

trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng 

nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời 

hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng này được coi là bản văn Khai Mạc Năm Thánh đầu tiên của Chúa 

Giêsu, khai mở một NĂM HỒNG ÂN, mà trong năm hồng ân này, Chúa Giêsu mở ra một 

kỷ nguyên mới của ơn cứu độ là: 

- Tin Mừng được loan báo cho kẻ nghèo hèn, 



- Giải thoát cho kẻ giam cầm, 

- Chữa lành mắt cho người mù, 

- Trả tự do cho người bị áp bức. 

Và đặc biệt là “người tôi tớ” được xức dầu Thánh Thần và sai đi loan báo Tin Mừng. 

 

Mọi người chúng ta, khi đã được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức (chức tư tế 

cộng đồng), cùng với những mục tử qua Bí Tích Truyền Chức (chức tư tế thừa tác). Tất cả 

đều được Thần Khí Chúa sai đi loan báo Tin Mừng trong bổn phận riêng của mình, mà Tin 

Mừng đó là đem Chúa đến cho hết mọi người, nâng đỡ kẻ nghèo hèn, giải thoát cho người 

đang bị trói buộc trong tội lỗi, xoá tan hận thù chia rẽ chiến tranh… Và làm cho lời tiên 

báo của ngôn sứ Isaia mà Chúa Giêsu công bố được ứng nghiệm ngay ngày hôm nay. Đó 

là triều đại Thiên Chúa đã đến. 

 

“Hôm nay Lời Kinh Thánh được ứng nghiệm”.  

Khác với lời hay ý đẹp trong các danh ngôn, vì các danh ngôn chỉ là những lời phàm 

trần, chỉ dừng lại ở mức kinh nghiệm sống và giúp người ta tập tành theo một mức độ nhất 

định. Trong khi lời phát ra từ miệng Chúa Giêsu, là Lời Thiên Chúa, là Tin Mừng, lời này 

có sức biến đổi, thánh hoá và cứu độ con người. 

Lời Chúa vừa hiện sinh nhưng cũng rất mầu nhiệm, vừa đơn giản nhưng cũng rất 

phong phú. Có thể nói, trong Lời Chúa mọi điều căn bản nhất cho đời người đếu có, đều 

đúng cho mọi trường hợp và thích hợp cho mọi cảm nhận riêng tư nhất của từng người. 

Giống như một lễ Ngũ Tuần nối dài trong cuộc đời Kitô hữu, vì ngày xưa các Tông 

Đồ nói một thứ tiếng mà nhiều người tuy ngôn ngữ bất đồng cũng đều hiểu cả, thì ngày 

nay cũng một đoạn Tin Mừng được công bố, mà mọi tín hữu bá nhân bá tánh, khác biệt cả 

về tri thức và nhận thức, khác biệt nhau về hoàn cảnh sống và tình trạng tâm hồn, nhưng ai 

cũng thấy Lời Chúa nói riêng với mình và đúng với hoàn cảnh của mình ngày hôm ấy. Chỉ 

tiếc là có nhiều bạn trẻ Công Giáo hôm nay, khi nói đến các minh tinh màn bạc hay ca sĩ 

“topten” thì trả lời “răm rắp”, nhưng hỏi đến các nhân vật Thánh Kinh thì trả lời “lắp 

bắp”. Những người như thế chắc chắn chưa dành cho Lời Chúa ưu tiên trong khoa học 

thánh mà Kitô hữu phải học và sống. Khi đánh mất sự mộ mến Lời Chúa thì Lời Chúa 

không còn là “bí tích” giúp ta sống cùng Chúa và tha nhân nữa. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho Lời phát ra từ miệng Ngài, là lời được công bố Tin Mừng 

mỗi ngày, biến đổi, thánh hoá và cứu độ mọi người chúng con. Amen 

 

 

THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH 
 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 5,12-16 

Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa 

thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể 

làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." 

Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.1Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, 

và Người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như 

ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." 



Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người 

và để được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. 

 

II. SUY NIỆM. 

Một lần kia ghé “nơi anh chị em bị bệnh phong cùi ở Di Linh”, tôi được mục kích tận 

nơi những nỗi khốn cùng từ tinh thần đến vật chất của họ. Dù thời nay khoa học đã phát 

triển rất nhiều có thể chữa khỏi hoặc ít là ngăn lại không cho bệnh phát triển. Chúng ta thử 

đặt mình trong thân phận một người cùi xưa kia thì sẽ thấy được nỗi khốn cùng của họ như 

thế nào. 

Sách Đệ Nhị Luật và sách Lêvi đặt ra quy định hết sức khắt khe thậm chí nhẫn tâm 

cho người phong hủi. Họ bị coi là thứ ô uế và phải tách hẳn khỏi cộng đồng, sống những 

nơi ít bóng người qua lại, lỡ thấy ai đi qua thì phải la lên cho người ta biết mình bị hủi mà 

tránh xa, không cắt tóc cạo râu và luôn mang đồ rách (x. Lv13,45-46). Khi may mắn khỏi 

bệnh thì phải đến trình diện tư tế (tư tế kiêm luôn quyền bác sĩ) để họ thử nghiệm hai lần 

trong khoảng cách bảy ngày rồi mới được tuyên bố là sạch và phải dâng lễ để được gia 

nhập cộng đồng. nói cách vắn tắt là bị phong hủi thì coi như mất quyền làm người, và sau 

khi lành sạch, phải làm lễ tạ ơn để được quyền làm người. Ngay cả khi được sạch rồi, còn 

phải kiếm cho được con chiên để đem đến cho ‘tư tế” để được công nhận (x. Lv 13,1-

18.45-46 và cả chương 14). 

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện một người phong hủi, liều mình “mang án chết” 

(vì bị bệnh mà chạy vào đám đông sẽ bị ném đá) chạy đến giữa đám đông cầu xin Chúa 

Giêsu để được chữa lành. 

Chúng ta để ý đến hai chi tiết của tường thuật: 

 

1. Lòng yêu thương của Chúa Giêsu. 

Trong khi luật của người Do Thái quy định chỉ cần chạm đến người phung hủi thì 

chính mình cũng nhiễm uế và phải đi dâng lễ đền tội, lại nữa mọi người sợ sệt xa lánh vì 

sợ bị lây bệnh. Nhưng Chúa Giêsu thì không những không xa lánh, không sợ lây, không lo 

bị nhiễm… nhưng tình thương Người cao hơn tất cả, Người đã cúi xuống chạm đến người 

phong hủi và chữa lành. 

Đang trong Mùa Giáng Sinh, chúng ta mừng Chúa Giêsu Nhập Thể - từ cõi trời cao 

xuống nơi cơ hàn. Thì đây, tiếp theo Mầu Nhiệm Nhập Thể là Mầu Nhiệm Nhập Thế của 

Người – cúi xuống để chạm đến tận cùng nỗi thống khổ của con người và ra tay chữa lành 

họ. 

Tình yêu thương có sức vượt qua mọi luật lệ, mọi ngăn cách, mọi sợ hãi để đến với 

tha nhân. Chúa Giêsu đã đi bước trước nêu gương cho chúng ta về sự cao cả của tình yêu 

thương này. 

Đến lượt Kitô hữu chúng ta hôm nay, “con nhà tông không giống lông cũng giống 

cánh”, chúng ta là con Chúa liệu chúng ta có học được sự yêu thương này để đến với 

những người đau khổ không, nhất là đến với những người bị bệnh nan y và những ai bị xã 

hội ruồng bỏ? 

 

2. Thái độ cầu xin của người bị phong hủi. 

Người phong hủi mang trên mình cả căn bệnh thân xác cả nỗi đau tinh thần. Thân xác 

bị sự tàn phá kinh khủng của căn bệnh quái ác là da thịt và các chi thể bị rơi rụng dần 

trong đau đớn. Tinh thần bị mất quyền làm người do “xã hội phi nhân đạo” tạo nên. Người 



phong hủi nếm trải tận cùng của nỗi đau và tuyệt vọng. Tuy nhiên, qua thái độ của người 

này, chúng ta thấy toát lên một niềm tin phó thác mà ít ai có được. 

Người phong hủi đã thân thưa với Chúa: “Lạy Thầy, NẾU THẦY MUỐN, Thầy có 

thể chữa con được sạch” 

Người phong hủi không than trách tại sao Chúa quyền năng lại để cho phải đau khổ 

như thế, không cầu xin theo kiểu buộc Chúa theo ý mình, không ra điều kiện, nhưng phó 

thác hoàn toàn cho Chúa quyết định, xin vâng theo ý CHÚA MUỐN. Chúa muốn thì được 

sạch, Chúa không muốn cũng xin vâng. 

Đây là thái độ của chúng ta cần học lấy tinh thần này, bởi không ít người trong chúng 

ta mỗi lần gặp thử thách là kêu trách Chúa, cầu nguyện với điều kiện, muốn Chúa theo ý 

mình hơn là mình sống theo ý Chúa. 

 

Bài học mà bài Tin Mừng hôm nay muốn chúng ta là, là thân phận con người yếu 

đuối, ai trong chúng ta ít nhiều cũng mang căn bệnh phong hủi của tâm hồn là tội lỗi, thậm 

chí từ tách mình ra khỏi Chúa và cộng đoàn Giáo Hội, cách này hay cách khác tự tách 

mình khỏi cộng đoàn và giáo xứ. Chúng ta hãy phó thác vào tình yêu thương của Chúa 

Giêsu, nhất là trong Bí Tích Thánh Thể, hãy để cho Chúa Giêsu chạm vào mình để được 

thanh sạch. Hãy đến với bí tích Hoà Giải để cho Chúa chạm vào tâm hồn và Người sẽ 

chữa lành. Hãy vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh chứ không phải bắt Chúa phải theo 

ý mình. 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến trên mỗi tâm hồn chúng con, để xua trừ tà thần ô uế là 

những đam mê thú tính ra khỏi chúng con. Và khi đã được Chúa chữa lành mọi thương 

tích tâm hồn, xin cho chúng con cũng biết bước theo Chúa, ca ngợi và rao truyền Lòng 

Thương Xót của Chúa cho tha nhân. Amen. 

 

 

THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 3,22-30 

Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm 

phép rửa. Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy 

có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống 

giam. 

Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một 

người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gio-an và nói: "Thưa thầy, người trước 

đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng 

đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông." Ông Gio-an trả lời: "Chẳng ai có thể 

nhận được gì mà không do Trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: 

"Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người. Ai cưới cô dâu, 

người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì 

được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. 

Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi. 

 

II. SUY NIỆM. 

Ngay từ Lời Tựa của Tin Mừng thứ tư, tác giả Tin Mừng đã giới thiệu về Gioan Tiền 

Hô rằng: “Có một người được sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng 



về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để 

làm chứng về ánh sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi 

người” (Ga 1,6-9). 

Lời giới thiệu này khẳng định rõ nét vai trò của Đấng Tiền Hô, Gioan đến để làm 

chứng cho Ánh Sáng chứ ông không phải là Ánh Sáng, mà Ngôi Lời mới là Ánh Sáng 

thật. 

Để rồi trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan Tiền Hô lại khiêm tốn xác nhận: 

“Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi”.  

Cũng như sao mai báo hiệu cho Vầng Đông xuất hiện, khi Vầng Đông mọc lên thì 

sao mai tự động biến mất. Một người lính đến thông báo cho dân biết vua sắp đi qua để họ 

chuẩn bị, khi vua đến thì vua mới là đối tượng chính mà dân đón chứ không còn là anh 

lính kia nữa. Gioan chỉ là đấng dọn đường cho Chúa Giêsu đến, và khi Chúa Giêsu đến thì 

vai trò của Tiền Hô đã hoàn tất. 

Tuy nhiên, với những gì được nói tới trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta phải 

cảm phục sự “thánh thiện và cao cả” của Gioan Tiền Hô. Bởi vì dân chúng ai nấy lầm 

tưởng ngài là Đấng Cứu Thế, cúi đầu lắng nghe và chịu phép rửa của ngài, có các môn 

sinh theo ngài, và ngay Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa dưới tay ngài. Nên ngài có lý do 

để khẳng định mình, có lý do để bảo vệ vị thế của mình… Nhưng không, ngài rất bình tĩnh 

trước dư luận, khi nghe những lời dèm pha đâm thọc của người khác, rất bình an khi các 

môn đệ cho biết có người khác vượt trổi hơn mình và có ảnh hưởng hơn mình, biết ơn gọi 

của mình, khiêm tốn đón nhận và chu toàn bổn phận của mình. Có lẽ ông được Chúa 

Giêsu khen là “người cao trọng” là ở những đặc điểm này. 

Chúng ta hãy nghe lời dạy của thánh Gioan Tiền Hô dành cho môn đệ: 

 

1. “Tất cả là do ơn Chúa” 

Mọi người được Chúa trao cho những sứ vụ khác nhau, ơn gọi khác nhau tuỳ khả 

năng và bậc sống của mình, tuỳ theo thời gian và hoàn cảnh, mỗi người có một giai đoạn 

trong chương trình của Thiên Chúa. 

Thánh Gioan không lôi kéo đệ tử cho mình mà còn giới thiệu môn đệ đến cho Chúa. 

Ngài ý thức vai trò và sứ vụ là đi trước chuẩn bị cho Chúa đến. Ngài ý thức giai đoạn của 

ngài là gì trong chương trình của Chúa. 

Còn chúng ta (cả đời lẫn đạo), không ít người tự lầm tưởng như chỉ có mình mới làm 

được điều này điều kia mà không ai có thể thay thế, rồi lo tạo cánh kéo bè củng cố chỗ 

đứng của mình. Đặc biệt khó chấp nhận và tìm cách níu kéo khi phải bàn giao công việc 

cho người khác. “Đấng” này khi phải thuyên chuyển để cho “vị” khác đến phục vụ thật 

khó biết bao, nhất là tìm cách áp đặt chủ trương và công trình của mình lên người tiếp nối. 

Thánh Gioan Tiền Hô đã không ghanh tỵ khi nghe biết có người cũng đang làm phép 

rửa như mình, và lại là Đấng mình đã từng làm phép rửa cho. 

Còn chúng ta, nếu có ai đó đang làm công việc như mình, hay trổi vượt hoặc có ảnh 

hưởng hơn mình thì lẽ ra phải biết rằng mỗi người đều có một biệt tài riêng, một năng 

khiếu riêng; mỗi người đều được đặt ở một vị trí riêng nhau… thì chúng ta lại rất dễ tự ái, 

cảm thấy bị xúc phạm, ganh tị, gièm pha, so bì lẫn nhau, thậm chí trả đũa và triệt hạ nhau. 

 

2. “Ai cưới vợ, thì người ấy là chồng” 

Lời khẳng định thứ hai của thánh Gioan Tiền Hô với các môn đệ của ngài là: “Ai cưới 

cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng 



hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã 

trọn vẹn” 

Cộng đoàn, Giáo xứ, Giáo hội là của Chúa chứ không phải của người được Chúa sai 

đến. Chúng ta dễ bị cám dỗ chạy theo danh vọng và địa vị mỗi khi làm được việc gì đó 

cho người khác. Có khi khoe khoang và kể về công trạng của mình cho người khác khen 

ngợi. Chúng ta dành vị trí “làm chồng” của Chúa, làm cho Chúa nhỏ lại để mình được lớn 

lên. 

Lắm khi tưởng chừng như chúng ta làm việc nọ việc kia, giảng thật hay, xả thân phục 

vụ, làm từ thiện, xây dựng công trình nọ công trình kia, đóng góp cho Nhà Chúa nơi này 

nơi nọ… nhưng thật sự lại ngầm ý để được người đời ca tụng, thích thú vì những lời khen 

tặng và coi như công trạng của mình. Để rồi thay vì Chúa được vinh danh thì mình được 

vinh danh; thay vì Chúa được mọi người biết đến thì thì “đấng này”, “đại ân nhân nọ” 

được tri ân, được khắc tên và được lưu danh… Cuối cùng thì “Chúa phải mất hút vì tôi 

mới là quan trọng”. 

Hãy nhớ rằng, Chúa mới là “chồng”, Hội Thánh địa phương hay hoàn vũ và riêng 

từng người là hiền thê (vợ) của Chúa trong tình yêu Giêsu; còn những ai được Chúa sai 

đến chỉ là “phù rể”, mà phù rể thì lo chuẩn bị cho người ta đón chú rể đến, và vui mừng 

khi chú rể gặp được “cô dâu”, chứ không phải mình dành vị trí của chú rể. 

Việc này không nhắm đến riêng ai mà là đến hết mọi thành phần dân Chúa. Chúng ta 

không tự hào vì những gì mình đóng góp cho việc Chúa vì đó là bổn phận và lòng yêu 

mến Chúa đòi hỏi, nhưng hãy tự hào và vui mừng vì Chúa được vinh danh và được nhiều 

người biết đến. 

 

Lời cuối cùng mà thánh Gioan nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay, và 

cũng là lời tóm gọn sứ điệp cả bài Tin Mừng mà Chúa muốn dạy chúng ta: “Người phải 

lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”. Vâng, chúng ta cần khiêm tốn ý thức chỗ đứng của mình 

trong chương trình của Chúa, để Chúa được vinh danh trong công việc của chúng ta. 

Đặc biệt, cá tính và đam mê của chúng ta phải nhỏ lại, thì Chúa mới lớn lên được 

trong tâm hồn chúng ta; còn nếu trong tâm hồn chúng ta cao ngạo, ngổn ngang mọi thứ 

đam mê, ước vọng vật chất phình to lấp đầy, thì Chúa sẽ không còn chỗ để hiển ngự với 

chúng ta được. 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức rằng, để vào được nước Chúa cần phải có 

sự khiêm tốn, đồng thới dám can đảm dấn thân chiến đấu vì Chúa, nhờ vào những phương 

thế phát sinh từ Ơn Cứu Chuộc viên mãn của Ngài. Amen 
 


