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Th. Tô-ma Béc-két, giám mục, tử đạo 

 

Lc 2,22-35 

2:22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con 
lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, 
2:23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, 
dành cho Chúa", 
2:24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu 
non. 
2:25 Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng 
đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 
2:26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được 
thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. 
2:27 Được Thần Khí dun dủi, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để 
chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 
2:28 thì ông ẵm lấy Hai Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 
2:29 Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 
2:30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 
2:31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 
2:32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài. 
2:33 Cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người. 
2:34 Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa 
đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. 
Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng 
2:35 còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm 
tâm nhiều người phải lộ ra. 

MỘT LẦN ĐƯỢC ẴM CHÚA HÀI NHI 

Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên 

tay và chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 2,27-28) 

Suy niệm: Để được một lần ẵm lấy Chúa Giê-su Hài Nhi, vị tiên tri già Si-mê-on đã phải chờ đợi 

suốt cả một đời người đằng đẵng, mà là một cuộc đời công chính và đạo đức. Chắc hẳn đền thờ 

Giê-ru-sa-lem phải là nơi ông thường xuyên lui tới, bởi vì Con Thiên Chúa sẽ xuất hiện ở nơi nao 

nếu không phải là nơi chính nhà của Cha Ngài? Rồi còn nữa, một lần gặp Đức Ki-tô, lập tức ông 

đã nói tiên tri, làm chứng cho Ngài. Và bạn có thấy không, được bồng ẵm Chúa Hài Nhi ông tràn 

trề mãn nguyện và không thể không thốt lên lời chúc tụng tạ ơn: “Giờ đây xin để tôi tớ Chúa ra 

đi bình an, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ…”? 

Mời Bạn: Chúng ta phải học mẫu gương của cụ Si-mê-on thật nhiều trong cách chúng ta rước 

Chúa Giê-su Thánh Thể: – Cụ chuẩn bị cả đời để được ẵm Chúa một lần; còn tôi dọn lòng thế nào 

mỗi khi rước Chúa? – Được ẵm Chúa, cụ sung sướng như đạt được hạnh phúc nhất đời và tạ ơn 

Chúa bằng những tâm tình sốt sắng; còn tôi đã cám ơn sau khi rước Chúa thế nào? – Vừa gặp 

Đức Ki-tô, ngay lập tức cụ đã loan báo về Người; còn chúng ta đã bắt đầu loan báo Tin Mừng 

Đức Ki-tô chưa nhỉ? 

Chia sẻ: Điều gì đánh động tâm hồn bạn nhất trong cách cụ Si-mê-on trông đợi và đón tiếp Chúa 

Hài Nhi? 

Sống Lời Chúa: Trong tuần bát nhật giáng sinh, bạn đi lễ ngày thường và rước lễ sốt sắng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đến viếng thăm hồn con, và làm cho cõi lòng khô khan nguội lạnh 

của con được ấm lên bằng tình yêu mến Chúa nồng nàn. 


