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27/12/20      CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS – B 
                                           Lễ Thánh Gia Thất   
                                                  Lc 2,22-40 

 

QUI PHỤC LỀ LUẬT 

Khi hai ông bà hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về 

thành của mình là Na-gia-rét. (Lc 2,39) 

 

Suy niệm: Từ khi Chúa dựng nên Ađam-Eva cho đến ngày tận thế, hôn 

nhân là định chế căn bản, cổ xƣa nhất sản sinh ra các gia đình trong 

nhân loại. Định chế gia đình này đƣợc hình thành, gìn giữ, phát triển 

nhờ các lề luật, tùy theo bối cảnh văn hóa của từng quốc gia dân tộc. 

Mọi gia đình đều phải tuân thủ các luật lệ liên quan đến gia đình để duy 

trì trật tự xã hội, phát huy các giá trị Thiên Chúa ban, là hạnh phúc gia 

đình và lƣu truyền nòi giống. Ý thức đƣợc giá trị của lề luật Chúa, Đức 

Ma-ri-a và thánh Giu-se đã chu đáo đƣa con lên Đền thờ để chu toàn 

“luật Chúa truyền,” để ngƣời con ấy đƣợc hoàn toàn thuộc về Chúa, 

chứ không chỉ thuộc gia đình mình. 

Mời Bạn: Tuân thủ lề luật chính đáng luôn đem lại niềm vui cho ngƣời 

thi hành, nâng đỡ họ lớn lên, trƣởng thành trong nhân cách, đời sống 

đạo đức. Chỉ khi đó luật pháp mới thực sự giúp con ngƣời phát huy 

quyền làm ngƣời của mình. Thái độ của bạn với các lề luật Chúa dạy 

thế nào: ý thức tuân giữ, coi thƣờng, giữ chiếu lệ cho có? 

Sống Lời Chúa: Tôi chiêm ngắm, suy gẫm hành động của Thánh gia 

trong sự kiện dâng Chúa Giê-su vào Đền thánh, để sẵn lòng tuân theo 

luật lệ Chúa và Hội Thánh truyền dạy, tránh đi sự miễn cƣỡng khi thực 

thi lề luật thánh. 

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se, Hai Đấng đã vui vẻ, 

mau mắn hoàn tất việc tuân giữ lề luật Chúa. Xin cho con (gia đình 

con) biết noi gương các ngài, nhanh nhẹn thi hành luật Chúa nơi gia 

đình Công giáo chúng con, sống mến Chúa yêu người, chung thủy với 

nhau. Amen. 
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28/12/20               THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT GS 
                                Các Thánh Anh Hài, tử đạo  
                                                Mt 2,13-18 

 

TRÂN TRỌNG HỒNG ÂN SỰ SỐNG 

“Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở 

đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy.” 

(Mt 2,13b)  

 

Suy niệm: Trong tiếng Đức infans nghĩa là câm, không thể nói đƣợc, 

và cũng để chỉ trẻ em dƣới bảy tuổi, độ tuổi chƣa thể tự vệ. Trƣớc cơn 

tàn sát của vua Hê-rô-đê, Hài Nhi Giê-su đƣợc thánh Giu-se đƣa đi 

trốn. “Vua dân Do Thái mới sinh” bé nhỏ, khiêm tốn đối nghịch với 

Vua Hê-rô-đê tàn bạo và kiêu hãnh. Vua Hê-rô-đê sẵn sàng loại trừ bất 

cứ ai đe dọa vƣơng triều của ông, kể cả những ngƣời con của mình. Là 

một bạo chúa khét tiếng, việc giết hại các trẻ thơ chẳng là gì đối với 

ông. Đang khi ấy, Vua dân Do Thái mới sinh đến trần gian để hiến 

dâng, cứu độ muôn ngƣời. Máu các hài nhi đổ ra hôm nay báo trƣớc 

máu của Vua dân Do Thái mới sinh một ngày kia đổ ra trên cây thập giá 

để đem lại ơn cứu độ cho muôn ngƣời. 

Mời bạn: Ngày nay vẫn còn có bao trẻ thơ bị giết hại bởi các Hê-rô-đê 

bạo chúa tân thời qua các hình thức phá thai, bạo hành, không đƣợc bảo 

vệ và chăm sóc về tinh thần, giáo dục, y tế, luân lý, đức tin; thậm chí có 

các trẻ em phải cầm súng. Hãy là Giu-se bảo vệ các hài nhi vô tội! Hãy 

dành thời gian và khả năng của bạn để bảo vệ và chăm sóc các trẻ thơ! 

Chia sẻ: Bạn thấy gì nơi các nghĩa trang thai nhi? 

Sống Lời Chúa: Bạn cầu nguyện, khuyên bảo và chỉ dẫn những ngƣời 

muốn phá thai đến với các Mái Ấm để có đƣợc sự chăm sóc của Giáo 

hội. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các bạn trẻ biết quý trọng phẩm giá 

của mình và sự sống đang hình thành trong mình như một món quà của 

Tình yêu.  



 4 

29/12/20              THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS 
                             Th. Tô-ma Béc-két, giám mục, tử đạo 
                                                    Lc 2,22-35 

 

TIẾN DÂNG HÀI NHI CHO CHÚA 

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-

a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng cho Chúa. 

(Lc 2,22) 

 

Suy niệm: Thực hành luật dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa, thánh cả 

Giu-se và Mẹ Ma-ri-a chỉ có “một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu 

non”: lễ vật đơn sơ thanh bạch của ngƣời nghèo. Các ngài thật nghèo 

hèn trƣớc mặt con ngƣời, nhƣng giàu có khôn lƣờng trƣớc mặt Thiên 

Chúa, vì các ngài đang ôm ẵm trong tay chính Con Một Thiên Chúa. 

Của lễ các ngài dâng không phải chỉ là đôi chim, tạo vật nhỏ bé, mà là 

chính Thiên Chúa làm ngƣời, Đấng Tạo Thành và Cứu Thế. Ẩn giấu 

trong dáng vẻ bên ngoài rất tầm thƣờng của Thánh Gia là cả một tấm 

lòng thần phục suy tôn tuyệt hảo của thánh cả Giu-se và Đức Ma-ri-a, 

cùng với lễ vật cũng tuyệt hảo là chính Chúa Giê-su Hài Nhi tự hiến 

cho Thiên Chúa Cha và cho nhân loại qua đôi tay của hai ngài. 

Mời Bạn: Bạn có sẵn sàng, mau mắn, vui vẻ dâng tiến Chúa thời giờ, 

sức lực, hy sinh, cố gắng, việc bác ái, và qua đó, dâng hiến chính bản 

thân bạn cho Chúa không? Những cái bạn dâng Chúa có thể hiện cả tấm 

lòng của bạn không? 

Chia sẻ: Những gì bạn dâng hiến cho tha nhân, cho ngƣời nghèo, cũng 

chính là dâng cho Chúa. Vậy trong dịp Giáng Sinh này, nhóm bạn sẽ làm 

gì để phục vụ Chúa qua những ngƣời nghèo khó? 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm làm một việc phục vụ Chúa nơi ngƣời 

nghèo khó, để chia sẻ với nhau niềm vui Chúa Giáng Sinh. 

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát Tv 115: “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây 

giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu 

độ, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.” 
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30/12/20         THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH 
                                                  Lc 2,36-40 

 

LỚN LÊN VỀ MỌI PHƯƠNG DIỆN 

Hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và 

hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,40) 

 

Suy niệm: “Bạn trưởng thành khi thế giới mở ra và bạn nhận thức 

rằng bạn không phải là trung tâm của thế giới ấy” (M. Croan). Con trẻ 

Giê-su lớn lên về ba phƣơng diện: thể dục (thêm vững mạnh); trí dục: 

đầy khôn ngoan; và đức dục: hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. 

Tâm hồn trẻ Giê-su cũng nhƣ bao trẻ khác tựa nhƣ trang giấy trắng, tất 

cả mọi ngƣời em gặp trong những ngày đầu đời đều lƣu lại một dấu ấn 

trên tâm hồn em. Ta hiểu đƣợc trẻ Giê-su lớn lên về ba phƣơng diện cơ 

bản của con ngƣời nhờ những con ngƣời tốt lành chung quanh em. 

Trƣớc hết là Đức Ma-ri-a, ngƣời mẹ kính mến Thiên Chúa trên hết mọi 

sự; thứ đến là thánh cả Giu-se, ngƣời cha nuôi tốt lành, ngƣời công 

chính theo khuôn mẫu Kinh thánh.   

Mời Bạn: “Ta lo lắng về con trẻ ngày mai sẽ ra sao, thế nhưng lại 

quên trẻ ấy là con người của ngày hôm nay” (S. Tauscher). Giáo dục 

con cái phải theo lứa tuổi, không thể ép con cái trƣởng thành trƣớc tuổi, 

làm vậy khác nào ép trái cây phải chín sớm theo kiểu dùng hóa chất độc 

hại. Bạn có vì thành tích học tập, ép con em học nhiều quá, ảnh hƣởng 

đến tuổi thơ của các em không? 

Sống Lời Chúa: Tôi lƣu tâm giáo dục con em phát triển mọi phƣơng 

diện: thể lý, tâm lý, tinh thần và đặc biệt giáo lý, để các em sẽ là những 

Ki-tô hữu quân bình và đạo đức. 

Cầu nguyện: Lạy Hài nhi Giê-su, Chúa đã lớn lên về mọi phương diện 

nhờ sự hướng dẫn, chăm sóc của Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se. Xin cho 

các bậc cha mẹ hôm nay cũng chăm lo nuôi nấng, dưỡng dục con cái 

tăng trưởng cách quân bình và toàn diện. Amen.  
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31/12/20    THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH 
                            Th. Sin-vét-tê I, giáo hoàng 
                                              Ga 1,1-18 

 

SỐNG MẦU NHIỆM NHẬP THỂ 

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng tôi.” (Ga 

1,14) 

Suy niệm: “Để ta làm quen với tính cách và sự sống thần linh của 

Ngài, Đức Ki-tô đã mang lấy bản tính của ta và cư ngụ giữa chúng ta. 

Thần tính được mặc khải trong nhân tính; vinh quanh vô hình trong 

hình dáng con người hữu hình. Con người có thể hiểu biết điều chưa 

biết qua điều đã biết; điều trên trời được mặc khải qua điều trần thế; 

tất cả những điều ấy được Thiên Chúa bày tỏ trong dung mạo con 

người” (E. White). Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở thành một con ngƣời 

thật sự, với một ngày sinh ra, cùng một thân xác thể lý, trong một mái 

ấm gia đình, lớn lên theo năm tháng, lao động cật lực nhƣ ta, học hỏi 

bao điều nhƣ ta. Ngài đã đến trái đất xinh đẹp này để nói với ta về tình 

yêu Thiên Chúa dành cho ta, và cuối cùng, đƣa dẫn ta đến với Chúa, 

hiệp thông trọn vẹn với sự sống đời đời.  

Mời Bạn: “Cầu nguyện là một khoảnh khắc của nhập thể – Thiên Chúa ở 

với ta. Ngài có dính dáng đến các chuyện tiểu tiết của đời ta” (P. Miller). 

Ngôi Lời nhập thể làm ngƣời ấy bây giờ trở thành Đấng “Emmanuel: 

Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta.” Bạn hãy tìm thời gian để gặp gỡ Ngài 

trong những giây phút cầu nguyện mỗi ngày, nhất là trong thánh lễ, đỉnh 

cao của việc Ngôi Hai Thiên Chúa tiếp tục nhập thể mọi ngày. 

Sống Lời Chúa: Tôi xem xét lại việc sống đức tin của mình, tổ chức lại 

đời sống cầu nguyện, để mỗi ngày luôn có giây phút Chúa nhập thể với 

mình. 

Cầu nguyện: Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa, cảm tạ Chúa đã trở nên người 

phàm, cư ngụ giữa con người, đem lại điều quý báu nhất là ơn cứu độ 

cho con người. Xin cho con luôn ghi khắc sự thật ấy để sống tâm tình 

cảm tạ tri ân. 
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01/01/21             THỨ SÁU CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS, 
                                   ĐẦU NĂM DƢƠNG LỊCH 2021 

                                    Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa 

                                                     Lc 2,16-21 

 

Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại 

trong lòng Luca 2: 19 

 

Suy niệm: Một trong những thành tựu quan trọng của công nghệ ngày 

nay là chế tạo ra những thiết bị có khả năng lƣu trữ lƣợng thông tin 

khổng lồ, dung lƣợng ngày càng lớn, tốc độ truy cập ngày càng nhanh. 

Nhƣng dù thế nào đi nữa những thiết bị đó không thể bì đƣợc với một 

bộ nhớ vô cùng kỳ diệu, đó là bộ nhớ của Đức Maria. “Còn Maria thì 

ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng.” Mẹ không chỉ 

ghi nhớ những sự kiện nhƣ một bộ máy lƣu trữ; Mẹ ghi nhớ và suy 

niệm chúng với cả tấm lòng và cả đời sống của mình: tham dự vào Mầu 

Nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể đƣợc sinh ra từ cung lòng của Mẹ; trung 

thành với lời “xin vâng” ban đầu để theo sát Chúa Kitô suốt trọn hành 

trình cứu thế. 

Mời Bạn: Giữa cuộc sống vật chất sôi động và lôi cuốn, khoa học kỹ 

thuật ngày càng tiến bộ, các tiện nghi vật chất giúp sinh hoạt đời sống 

ngày càng dễ chịu, nhƣng tinh thần thế tục, não trạng hƣởng thụ ích kỷ 

cũng ngày càng lớn theo, khiến cho “bộ nhớ thần linh” về “những sự 

trên trời” ngày càng teo tóp lại… Bạn đừng để cuộc sống của mình trôi 

dạt theo dòng đời, đừng quên rằng cuộc sống còn là một mầu nhiệm, 

con ngƣời có một nguồn gốc thần linh, và đƣợc mời gọi xây dựng Nƣớc 

Trời nhƣ Đức Maria. Đây chính là Tin Mừng Bình An mà Đức Kitô đã 

mang vào trần gian khi Ngài giáng sinh làm ngƣời, cũng là điều kiện 

của nền hoà bình mà loài ngƣời hôm nay nguyện ƣớc. 

Sống Lời Chúa: Cùng Đức Mẹ, “ghi nhớ và suy niệm” những mầu 

nhiệm đời mình trong mối tƣơng quan với Chúa. 

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của 

Chúa.” 
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02/01/21     THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH 

                         Th. Basiliô Cả và Grêgôriô, gm, tiến sĩ HT                 
                                                      Ga 1,19-28 

 

Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một 

vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết (Gioan 1,26). 

 

Suy niệm: Con Thiên Chúa làm ngƣời số phận thật hẩm hiu! Phúc Âm 

Gioan xót xa nhận định: “Ngƣời đã đến nhà mình, nhƣng ngƣời nhà 

chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Ngày chào đời, quán trọ không còn chỗ, 

phải sinh ra nơi hang bò lừa. Rồi 30 năm dài đằng đẵng Ngài sống mai 

danh ẩn tích ở Nadarét. Trong cuộc sống công khai, không phải ai cũng 

tin vào Tin Mừng Ngài rao giảng. Thánh Gioan Tẩy Giả phải kêu lên: 

“Có một Đấng ở giữa anh em mà anh em không biết”. Thật đáng tiếc cho 

bạn, cho tôi, cho cả nhân loại khi Đấng là Ánh Sáng, là NIỀM VUI, là 

con Đƣờng, là Sự Thật, là Sự Sống, là Bánh Hằng Sống, là Mục tử nhân 

lành, là vị Thầy có những Lời mang lại sự sống đời đời, là Ngƣời Bạn 

gần gũi thân thiết nhất, là tất cả mọi sự cho mọi ngƣời, Ngài đang ở giữa 

mọi ngƣời mà lại không đƣợc nhận biết, không đƣợc đón tiếp! 

 

Mời Bạn: Tái khám phá ra khuôn mặt, chân tƣớng của Đức Giêsu. Có 

NIỀM VUI rất lớn ở giữa bạn mà bạn không biết, hèn gì bạn cứ mãi 

cảm thấy buồn sầu và âu lo trong cuộc đời! 

 

Chia sẻ: Tôi có sống nhƣ thể không có Chúa hiện diện sống động trong 

đời mình không? 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy, tôi dâng ngày sống cho Chúa để 

cảm nhận Ngài đang hiện diện trong đời mình. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa ở giữa chúng con, thế mà chúng 

con không nhận ra Chúa là NIỀM VUI ở giữa chúng con. Xin cho 

chúng con từ nay không đi tìm những niềm vui bên ngoài, nhưng biết 

khám phá Chúa là NIỀM VUI ở giữa chúng con. Amen. 


