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BÀI ĐỌC II: Pl 4, 4-7
"Chúa gần đến".
Trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Philipphê.
Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc
lại một lần nữa: anh em hãy vui lên! Đức ôn hoà của anh em
phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh
em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em
hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh
nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của
Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong
Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC I: Xp 3, 14-18a

THÁNH THẦN CHÚA

"Chúa sẽ hân hoan vì người".
Trích sách Tiên tri Xôphônia.
Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ!
Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết
tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân
thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không
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PHÚC ÂM: Lc 3, 10-18

còn sợ khổ cực nữa.

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?"

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion,

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm

Đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi.

gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có

Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Người cảm động yêu

của ăn, cũng hãy làm như vậy". Cả những người thu thuế cũng

thương ngươi, và vì ngươi, Người sung sướng reo mừng.

đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi

Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, Ta sẽ quy tụ họ lại, vì họ cũng là

phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã

con cái ngươi. Đó là lời Chúa.

ấn định cho các ngươi". Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng
tôi, chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng

ĐÁP CA:

cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình".

HÃY NHẢY MỪNG VÀ CA NGỢI, VÌ
Ở GIỮA NGƯƠI CÓ

ĐẤNG THÁNH

CỦA ISRAEL THẬT CAO CẢ.
1) Đây Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi. Tôi sẽ tin tưởng mà hành
động, tôi không run sợ: vì Thiên Chúa là sức mạnh của tôi và là
Đấng tôi ca ngợi. Người trở nên phần rỗi của tôi.
2) Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng cứu độ: Hãy
tung hô Chúa, hãy kêu cầu thánh danh Người, hãy công bố cho các
dân tộc biết các kỳ công của Người, hãy nhớ rằng danh Người rất
cao trọng.
3) Hãy hát mừng Chúa, vì Người đã làm những việc cả thể, hãy
công bố việc này trên khắp địa cầu. Hỡi dân Sion, hãy nhảy mừng
và ca ngợi, vì ở giữa ngươi, có Đấng Thánh của Israel thật cao cả.

Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng
về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?" Gioan
trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi,
nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến,
đáng cởi dây giày cho Người,

tôi không xứng

chính Người sẽ rửa các ngươi

trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà
sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi
trong lửa không hề tắt!" Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa
khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. Đó là lời Chúa.
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Chúng tôi phải làm gì?
CHÚA NHẬT 12-12-2021:
Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn sẽ có Buổi Họp
vào lúc 2:00PM, Chúa Nhật 12-12-2021, Tại
Hội Trường Thánh Giuse. Kính Mời quý thành
viên Hội Đồng Mục tham gia đông đủ và đúng
giờ.
Trân trọng kính mời,
Giuse NGUYỄN QUANG
luật pháp binh lính phải có lòng nhân ái chứ đừng cậy quyền thế áp
bức và nhất là bóc lột người khác: “Chớ dùng vũ lực, cũng đừng
vu khống mà tống tiền người ta”. Tuy đơn sơ, thiết thực nhưng lại
rất quan trọng để được ơn cứu độ.
Phải làm trong đời sống cụ thể. Những việc cụ thể đó không phải
tìm những nơi xa xôi mới thực hiện được. Mỗi người hãy thực
hiện công bình bác ái trong đời sống thường ngày của mình,với
những người sống chung quanh mình. Thánh nhân không kêu gọi
người ta phải ra khỏi môi trường cũ. Ngài chỉ kêu gọi người ta từ
bỏ nếp sống cũ. Người thu thuế cứ thu thuế. Binh lính cứ làm
nhiệm vụ của binh lính. Nhưng làm với tinh thần mới. Điều quan
trọng không phải là đổi mới nơi ở, nhưng là đổi mới chính mình,
đổi mới ý nghĩ, đổi mới lời ăn tiếng nói, đổi mới việc làm. Tục
ngữ có nói: “Dù có đi xa vạn dặm mà không chịu thay đổi thì bạn
vẫn chỉ là con người cũ”. Cứ ở nhà mà dám đổi mới là ta đã đi
những bước rất xa, sẵn sàng gặp được Chúa và lãnh nhận được ơn
cứu độ.

Khi nghe thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng, hàng đoàn người lũ lượt
kéo đến xin chịu phép rửa ăn năn sám hối. Hơn thế nữa, họ còn
muốn thay đổi cuộc đời nên ai cũng hỏi thánh nhân: “Chúng tôi
phải làm gì?”.Thái độ của họ thành khẩn, đơn sơ, hiểu biết và đầy
quyết tâm. Để trả lời, thánh nhân đưa ra những hướng dẫn thật cụ
thể. Đó là:
Phải làm những việc cụ thể. Hai thái độ cơ bản phải có là công
bình bác ái.Bác ái là chia sẻ: “Ai có hai áo, thì chia cho người
không có, ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”. Như thế, bác ái
không phải là bố thí những gì dư thừa, nhưng phải là chia sẻ trong
tinh thần “nhường cơm sẻ áo” “hạt gạo cắn đôi”. Chia cả những gì
mình đang cần thiết. Trong tinh thần huynh đệ. Trong tinh thần
yêu người khác như chính mình. Cơm ăn áo mắc là những gì rất
cụ thể thiết thực và vừa tầm tay mọi người. Ai cũng có thể chia sẻ
được. Chỉ cần muốn là có thể làm được. Công bình cũng không
phải là điều gì quá phức tạp. Chỉ đơn sơ giữ đúng luật pháp: nhân
viên thu thuế “Đừng đòi hỏi quá mức ấn định”. Và khi thi hành

Những người Do Thái thời Thánh Gioan Tẩy Gỉa thực lòng mong
chờ Chúa đến. Nên đã hỏi ngay những việc cụ thể để làm. Và khi
nhận được lời khuyên của thánh nhân, họ đã thực hành ngay tức
khắc. Vì thế họ đã gặp được Chúa. Hôm nay ta cũng tích cực sửa
chữa đời sống theo tinh thần công bình và nhất là theo tinh thần
bác ái. Biết sống tinh thần chia sẻ. Dám cho đi cả những gì cần
thiết. Mẹ Têrêsa Calcutta dạy ta: hãy cho đi cho đến khi cảm thấy
đau đớn xót xa, thì sự cho đi mới thực sự có ý nghĩa. Biết cho đi
như thế, chắc chắn ta sẽ gặp được Chúa.
Ta luôn bất bình với thế giới chung quanh. Ta mong ước đổi mới
thế giới. Hãy nghe lời Thánh Gioan Tẩy Giả, đừng đòi hỏi người
khác đổi mới nếu chính mình không đổi mới. Hãy đổi mới chính
mình trước, rồi mọi người sẽ đổi mới. Khi mọi người đổi mới, thế
giới sẽ đổi mới. Hãy bắt đầu sống tốt. Rồi mọi sự và mọi người
quanh ta sẽ trở nên tốt. Sống tốt chính là bắt đầu thay đổi thế giới.
Sống tốt chính là góp phần vào công cuộc cứu chuộc của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con bắt đầu cuộc đời mới ngay từ ngày hôm
nay, để con được gặp Chúa. Amen.
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NHÀ RAO GIẢNG CỦA MÙA VỌNG

lời Thiên Chúa hứa,và giai đoạn sau khi Thiên Chúa thực hiện
những lời hứa này. Chúa Giêsu là Đấng khai mở giai đoạn
sau.Nhưng Người cần Gioan để làm người tiền hô, dọn đường.

Gioan Tẩy Giả có thể được mệnh danh là “Nhà rao giảng của

Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống đời sám hối và đền tạ tội lỗi trong

Mùa Vọng”. Ngài là người dọn đường cho sự xuất hiện của Đức

nơi hoang vắng cho đến khi đủ khả năng để rao giảng.Trước khi là

Giêsu; Ngài đến trước để giới thiệu về Đức Giêsu và triều đại Nước

một người rao giảng, làm tiền hô, Gioan Tẩy Giả là một chứng

Thiên Chúa. Mỗi năm, Phụng vụ lại giới thiệu sứ điệp của ngài cho

nhân. Ngài sống tách biệt cách nhiệm nhặt trong hoang địa để cầu

chúng ta. Gioan Tẩy Giả, một ngôn sứ đầy tràn ơn Thánh Linh. Ngài

nguyện, ăn năn sám hối. Chính nhờ cuộc sống như vậy mà lời rao

làm Tiền Hô và là một nhà giảng

giảng của Gioan thực sự có sức

thuyết di động, kêu gọi người ta

hút. Ảnh hưởng của Gioan thật

chịu phép rửa tỏ lòng sám hối cầu

rộng lớn: từ khắp Giêrusalem,

ơn tha tội.

Giuđêa và tất cả miền Giođan

Thánh sử Luca kể về Gioan con

đều tuôn đến xin ngài làm phép

ông Dacaria trong khung cảnh lịch

rửa, đồng thời lãnh nhận ơn tha

sử của thế giới chính trị và tôn

thứ của Thiên Chúa. Gioan rao

giáo thời bấy giờ cách uy nghiêm

giảng điều mình đã thực hiện, đã

và trang trọng. Ơn gọi và hoạt

kinh nghiệm chứ không phải là

động loan báo sứ điệp của thánh

một lý thuyết suông nào đó xa

Gioan xảy ra vào năm thứ 15, dưới

vời với chính bản thân ngài. Gi-

thời hoàng đế Tibêriô, năm 28, sau

oan Tẩy Giả thành công trong sứ

Tây lịch, bởi vì hoàng đế lên ngôi

mạng dọn đường cho Chúa cũng

năm thứ 14. Quan toàn quyền

chính vì ngài vừa là chứng nhân

Giuđêa lúc đó là Phongxiô Philatô.

vừa là một thầy giảng.

Palestine hồi ấy cũng gồm 3 châu

Sứ vụ của Gioan có hiệu quả

quận do 3 quận vương cai trị là

chủ yếu bởi vì cuộc đời ngài là sứ

Hêrôđê Antipa, Philipphê và

điệp của ngài: sống những gì đã

Lysania. Hai thượng tế vào thời

rao giảng. Gioan đã giúp người ta

này là thượng tế Anna (vào năm

sám hối, thú tội và lãnh nhận

thứ 6 đến năm 14 sau công

phép rửa, sửa đường nội tâm.

nguyên) và thượng tế Caipha (trị vì

Ngài dọn lòng mình và lòng người

từ năm 18 đến năm 36 sau công

khác để Chúa đến. Nếp sống giản

nguyên).

dị của Gioan mang tâm tình sám

Qua các sự kiện lịch sử chính

hối, sửa đường. Gioan kêu gọi

trị và xã hội ấy, Thánh sử Luca cố ý

mọi người dọn tâm hồn để đón

nêu lên ý nghĩa thần học của lịch sử.

Đấng Cứu Thế, và chính Gioan đã

Ngài muốn khẳng định rằng, chính Lời của Thiên Chúa tạo ra lịch

sống như con đường thẳng. Gioan mời gọi người ta sám hối, và

sử. Tất cả mọi biến cố, mọi nhân vật, mọi thời đại, cách tiếp nối

chính đời ngài đã mang nét sửa chữa bằng tâm tình sám hối tâm

của các quyền bính và giới lãnh đạo trần gian, chỉ là khung cảnh

thành.

trong đó Ngôi Lời của Thiên Chúa nhập thể làm người để ban ơn

Mùa Vọng cách đặc biệt mời gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối,

cứu độ cho nhân loại. Lời thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng diễn tả

thay đổi tâm can, thay đổi nội tâm và tin vào Chúa Giêsu. “Hãy làm

trước sứ điệp mà Chúa Giêsu Kitô loan báo sau này: Muốn được

việc lành cho xứng với lòng sám hối”, lòng sám hối đích thực của

ơn cứu độ, con người phải lãnh nhận bí tích rửa tội, sám hối, hoán

Mùa Vọng chính là tích cực đổi mới ngay trong đời sống cụ thể.

cải tâm lòng, thay đổi lối sống, canh tân tư tưởng và cung cách

Sống đạo bao giờ cũng đòi hỏi nhiều cố gắng và tỉnh thức.

hành sự của mình, bởi vì Đấng Thiên Sai đã hiện diện giữa lòng

trần gian.

Mùa Vọng, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm mẫu gương của

Thánh Gioan, vị ngôn sứ luôn sống gắn bó với Thiên Chúa và gần

Gioan là cầu nối giữa hai giai đoạn của lịch sử cứu độ. Ngài vừa
thuộc nhóm những ngôn sứ của giai đoạn trước,vừa là người đã

gũi với con người. Như thế mỗi người sẽ sống đạo hôm nay với tất
cả niềm vui hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân.

chạm đến Nước Trời ở giai đoạn sau. Giai đoạn trước của những
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