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3) Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa, con
người mà Chúa đã củng cố cho mình. Chúng con sẽ không
còn rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống, và
chúng con ca tụng danh Người.

BÀI ĐỌC II: Dt 10, 5-10
"Này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa"
Bài trích thơ gởi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu
phán: "Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến dâng,
nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa không nhận
của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên tôi nói: 'Lạy Chúa,
này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con
ở đoạn đầu cuốn sách'".
BÀI ĐỌC I: Mk 5, 2-5a (Hr 1-4a)
"Nơi ngươi sẽ xuất hiện Đấng thống trị Israel".
Bài trích sách Tiên tri Mikha.
Đây lời Chúa phán: "Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất
trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất
hiện một Đấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ
nguyên thuỷ, từ muôn đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người
cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại
trong anh em Người, sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ
đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa, trong
thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người. Và
họ sẽ trở về, vì bấy giờ Người sẽ nên cao trọng cho đến
tận cùng trái đất. Vì vậy, Người sẽ là chính sự bình an". Đó
là lời Chúa.
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PHÚC ÂM: Lc 1, 39-45

ĐÁP CA:

LẠY CHÚA

Sách ấy bắt đầu như thế này: "Của lễ hy tế, của lễ hiến
dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không
muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề
luật. Đoạn Người nói tiếp: Lạy Chúa, này đây con đến để
thi hành thánh ý Chúa". Như thế đã bãi bỏ điều trước để
thiết lập điều sau. Chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được
thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một
lần là đủ. Đó là lời Chúa.

RA, HẦU CHO CHÚNG CON

ĐƯỢC ƠN CỨU SỐNG
1) Lạy Đấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai nghe! Chúa
ngự trên Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin
thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự tới để cứu độ
chúng con.

2) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại, từ trời cao xin
nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho
mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành mà Ngài đã củng cố
cho mình.

"Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến
một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà
Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi
nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa
Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc
giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc!
Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này,
tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong
lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng
Bà sẽ được thực hiện". Đó là lời Chúa.
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Niềm vui trong Thánh Thần
Bài Tin Mừng hôm nay chứa chan niềm vui. Bà Elizabeth
vui mừng vì được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Đức
Maria vui mừng vì được Thiên Chúa đoái thương. Thánh
Gioan Baotixita vui mừng vì được tha tội ngay từ khi còn
trong lòng mẹ. Những niềm vui ấy hoà chung, biến buổi
gặp gỡ thành một lễ hội vui mừng tạ ơn Thiên Chúa.
Nguồn gốc của những niềm vui ấy là ơn Chúa Thánh
Thần. Chính Chúa Thánh Thần đã giúp chuẩn bị các tâm
hồn đón nhận niềm vui ơn cứu chuộc. Ta thấy được ơn
Chúa Thánh Thần qua những dấu hiệu sau đây.
Dấu hiệu thứ nhất: ơn khiêm nhường.

Tâm hồn có Chúa Thánh Thần sẽ trở nên
khiêm nhường. Khiêm nhường vì biết
thân phận mình hèn yếu, bé nhỏ, tội
lỗi. Khiêm nhường vì biết tất cả
những ơn nhận được không phải
do công trạng của mình nhưng
là do lòng thương xót của
Chúa. Vì thế, khi nhận được
tin làm mẹ Đấng Cứu Thế,
Đức Maria đã xưng mình là
“nữ tỳ của Thiên Chúa”. Bà
Elizabeth khiêm nhường tự
hỏi: “Bởi đâu tôi được phúc
đón tiếp Mẹ Thiên Chúa
đến viếng thăm tôi”. Và
Đức Maria đã trả lời bằng
một bài ca khiêm nhường
ngợi khen Thiên Chúa vì tình
yêu thương đã đoái thương
đến phận hèn nữ tỳ của Chúa.
Dấu hiệu thứ hai: ơn bác ái.
Thánh Thần là tình yêu. Đến đâu
là đốt lên lửa bác ái ở đấy, Ngài đã
rợp bóng trên Đức Maria và lập tức
Đức Maria được tràn đầy lòng bác ái, đã
nghĩ đến bà chị họ. Đức Maria không nghĩ
phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và chuẩn bị cho bản
thân trong thời kỳ sinh nở sắp tới, nhưng đã nghĩ phải
ra đi giúp bà chị họ neo đơn, yếu mệt. Đây là một lòng
bác ái mạnh mẽ, nên Đức Maria vội vã lên đường ngay,
không chần chừ, không tính toán. Lòng bác ái không chỉ
hướng về những người thân trong gia tộc mà còn mở
rộng ra cho cả dân tộc, cả đồng loại. Nên trong bài Magnificat, Đức Maria đã nhớ đến công ơn tổ tiên và nhớ
đến cả dân tộc.
Dấu hiệu thứ ba: ơn quên mình.

theo thánh ý Thiên Chúa. Đức Maria đã hoàn toàn quên
mình khi thưa với thiên thần: “Này tôi là nữ tỳ của Thiên
Chúa, tôi xin vâng như lời thiên sứ truyền”. Không những
quên mình cho thánh ý Chúa, Đức Maria còn quên mình vì
tha nhân. Ngài quên mình cũng đang mang thai, cần được
nghỉ ngơi, cần được chuẩn bị, chỉ nghĩ đến bà chị họ thai
nghén ốm yếu, nên đã bỏ nhà ra đi thăm viếng. Ngài
quên mình là khách mời trong tiệc cưới Cana, nên đã
xuống bếp giúp đỡ việc bếp núc, và hoà vào cả nỗi lo của
chủ nhà thiếu rượu. Ngài quên mình nên đã theo Đức
Giêsu và can đảm đứng dưới chân thập giá, cùng chịu đau
đớn nhục nhã với Con.
Dấu hiệu thứ tư: ơn phục vụ.
Lòng bác ái, sự khiêm nhường và sự quên mình
được kết tinh ở cao điểm phục vụ. Tâm hồn
được Chúa Thánh Thần tác động sẽ tìm
phục vụ như tìm niềm vui, niềm hạnh
phúc. Vì thế Đức Maria không quản
thân phận là Mẹ Thiên Chúa đã
đến phục vụ cho bà Elizabeth.
Đức Maria cũng không nề hà
mình đang thời kỳ thai
nghén đã vui vẻ phục vụ
người họ hàng cần sự giúp
đỡ. Là Mẹ Thiên Chúa,
Đức Maria đã tự nguyện
trở nên tôi tớ để phục vụ
con người. Đó chính là
kết tinh của ơn Chúa
Thánh Thần.
Với tất cả những đặc
điểm của ơn Chúa Thánh
Thần, cuộc gặp gỡ giữa
Đức Maria và bà Elizabeth,
cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu
và Thánh Gioan Baotixita còn
trong bào thai đã trở thành
cuộc gặp gỡ của niềm vui: niềm
vui ơn cứu độ. Nhờ những chuẩn
bị của Chúa Thánh Thần, hai người
mẹ và hai bào thai đã họp thành cộng
đoàn biết đón nhận và trao tặng ơn cứu độ.
Đã tập họp thành Nước Thiên Chúa, đã là cộng đoàn đầu
tiên đón nhận được ơn cứu độ, tiên báo cho Giáo Hội và
Nước Thiên Chúa.
Chỉ còn vỏn vẹn mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, ta
hãy noi gương Đức Maria, nài xin Chúa Thánh Thần biến
đổi tâm hồn ta nên xứng đáng đón nhận Chúa Cứu Thế.
Ta hãy xin Đức Maria dạy ta biết sống theo ơn Chúa
Thánh Thần trong khiêm nhường, bác ái, quên mình và
phục vụ, để ta được niềm vui đón nhận ơn cứu độ.

Được ơn Chúa Thánh Thần tác động, tâm hồn sẽ quên
bản thân mình. Trước hết quên mình để hoàn toàn vâng
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ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt

GẦN ĐẾN GIÁNG SINH, TÔI ĐANG
CHUẨN BỊ CHO CHÚA THẾ NÀO?
Sáng thứ Tư 18/12, đã có khoảng 7000 tín hữu tham dự buổi yết
kiến Đức Thánh Cha tại đại thính đường Phaolô VI. Còn đúng một
tuần nữa là lễ Giáng sinh nên Đức Thánh Cha đã dành bài giáo lý
trong buổi tiếp kiến chung này để chuẩn bị cho các tín hữu đón
mừng Chúa Giáng sinh.
Làm hang đá là cử hành sự gần gũi của Thiên Chúa
Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của việc làm hang đá: Làm hang
đá là cử hành sự gần gũi của Thiên Chúa: là tái phám
phá rằng Thiên Chúa là thật sự, cụ thể, sống động.
Thiên Chúa không phải là một ông chủ xa cách
hay một quan tòa cách biệt, nhưng Thiên
Chúa là Tình yêu khiêm hạ, hạ mình xuống
cho đến bằng với chúng ta. Hài nhi nằm
trong hang đá trao chuyền cho chúng ta
sự dịu dàng của Người. Một số tượng
nhỏ diễn tả “Chúa Hài đồng” với đôi
tay mở rộng, để nói với chúng ta rằng
Thiên Chúa đã đến để ôm lấy nhân
loại chúng ta. Do đó, thật là đẹp khi
đứng trước hang đá và ở đó, phó thác
cho Chúa cuộc sống, nói với người về
những con người và hòan cảnh mà
chúng ta đã mang trong lòng, cùng với
Người làm một tổng kết của năm đang kết
thúc, chia sẻ những chờ mong và âu lo.
Hang đá mời gọi dừng lại, suy chiêm
Đức Thánh Cha nói thêm: Hang đá còn trao cho
chúng ta một giáo huấn khác về cuộc sống. Trong
những nhịp sống đôi khi điên cuồng ngày nay, nó là
một lời mời gọi suy chiêm. Nó nhắc chúng ta về tầm
quan trọng của việc dừng lại. Bởi vì chỉ khi chúng ta
biết suy tư chúng ta mới có thể đón nhận những gì là
quan trọng trong cuộc sống. Chỉ khi chúng ta để cho
những ồn ào của thế giới ở bên ngoài ngôi nhà của
chúng ta, chúng ta mở lòng mình ra để lắng nghe
Thiên Chúa, Đấng nói trong sự thinh lặng.
Hang đá là thực tế, là cảnh thực của mỗi gia đình
Đức Thánh Cha chia sẻ: Hôm qua, người ta tặng tôi
một tấm ảnh nhỏ về một hang đá đặc biệt có tên
“Chúng ta hãy để cho bà mẹ nghỉ ngơi”. Có Đức Mẹ
đang ngủ và thánh Giuse ở đó với Hài nhi và đang
giỗ cho Hài nhi ngủ. Bao nhiêu người trong anh chị
em, vợ chồng phải chia nhau thức đêm bởi vì đức
con nhỏ khóc, khóc rồi lại khóc… “Chúng ta hãy để cho
bà mẹ nghỉ ngơi”: sự dịu dàng của một gia đình, của một cuộc hôn
nhân. Chúng ta sống trong một xã hội vội vã, luôn luôn chạy, nhìn
thấy và quên đi nhiều thứ, điên cuồng theo đuổi những của cải vật
chất. Hang đá giáng sinh, trong sự đơn giản thực sự của nó, nhắc
nhở chúng ta rằng trong cuộc sống, số lượng vật chất không quan

trọng, nhưng chính là chất lượng của tình cảm. Và, trong khi thu
hút ánh nhìn của chúng ta vào Thiên Chúa, nghèo khó về vật chất
nhưng giàu tình yêu, nó nhắc nhở chúng ta về những gì là thiết yếu.
Hang đá còn mang ý nghĩa của hòa bình
Hang đá thì hiện tại hơn bao giờ hết, trong khi mỗi ngày có rất
nhiều vũ khí và rất nhiều hình ảnh bạo lực được tạo ra trên thế giới,
đi vào trong các đôi mắt và trái tim. Ngược lại, hang đá là một hình
ảnh thủ công của hòa bình. Trong khi sự hủy hoại của con người là
mỗi người đi theo con đường riêng của họ, thì trong hang đá, mọi
người đều quy hướng về phía Chúa Giêsu, Hoàng tử hòa bình trong
đêm của thế giới. Xung quanh Người, trong hang động được chiếu
sáng bởi sự dịu dàng, chúng ta tìm thấy sự hài hòa. Ở đó, chúng ta
thấy những người rất khác nhau: các đạo sĩ và các mục
đồng, các vua và người nghèo, những trẻ em và
người già. Và cũng có sự hài hòa giữa con
người và công trình sáng tạo, như được
gợi lên bởi sự hiện diện của con bò và
con lừa và cảnh quan thiên nhiên.
Chúa Giêsu đến trong cuộc sống
cụ thể của chúng ta
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói đến
một giáo huấn khác cũng được rút
ra từ ý nghĩa của hang đá. Đức
Thánh Cha nói: Chúng ta nhìn thấy
những khung cảnh hàng ngày: các
mục đồng với các con cừu, những
người thợ rèn đập sắt, những người
thợ làm bánh mì; đôi khi chúng ta
thêm vào các cảnh quan và tình huống
của miền đất nơi chúng ta sống. Thật là
đúng, vì hang đá nhắc chúng ta rằng Chúa
Giêsu đến trong cuộc sống cụ thể của chúng ta.
Đây là điều quan trọng. Làm một hang đá nhỏ
ở nhà, bởi vì nó nhắc rằng Thiên Chúa đã đến
với chúng ta, đã sinh ra giữa chúng ta, đồng
hành với chúng ta trong cuộc sống, là người
như chúng ta, làm người vì chúng ta. Trong
cuộc sống mọi ngày, chúng ta không còn cô
đơn nữa, Thiên Chúa ở với chúng ta. Người
không thay đổi các sự việc một cách ma thuật
nhưng nếu chúng ta đón nhận Người, mọi sự
có thể thay đổi.
Cơ hội mời Chúa Giêsu vào trong cuộc sống
Tôi chúc anh chị em khi làm hang đá sẽ là cơ
hội mời Chúa Giêsu vào trong cuộc sống. Khi
chúng ta làm hang đá ở nhà, như là mở cửa và
nói: “Chúa Giêsu,xin mời vào!”, là làm cho sự
gần gũi này trở nên cụ thể, làm cho lời mời
Chúa Giêsu đến trong cuộc sống của chúng ta. Bởi
vì nếu Người hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống sẽ
tái sinh. Và nếu cuộc sống được tái sinh thì đó thật sự là Giáng sinh.
Chúc mừng Giáng sinh tất cả anh chị em!
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