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31/12/17 CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GS – B Lễ Thánh Gia Thất 
Lc 2,22-40 
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. 
2:36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuen, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. 
Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 
2:37 rồi ở góa, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, 
sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. 
2:38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang 
mong chờ gặp ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem. 
2:39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nadarét, miền 
Galilê. 
2:40 Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng 
Thiên Chúa. 

NÊN THÁNH TRONG GIA ĐÌNH 

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành 

Na-da-rét. (Lc 2,39) 

Suy niệm: “Bạn không chọn gia đình. Gia đình là quà tặng của Chúa ban cho bạn và bạn là quà 

tặng cho gia đình” (Giám mục D. Tutu). Con Thiên Chúa khởi đầu cuộc nhập thể làm người 

không phải bằng cách đến ở nơi dinh thự nguy nga hay chỉ huy một đế chế rộng lớn, nhưng đến 

làm con trong gia đình, một gia đình thánh vì trái tim của gia đình ấy mở ra cho tình yêu, cửa ngõ 

của gia đình ấy rộng mở cho tình mến. Ta không có quyền chọn gia đình, nhưng Thiên Chúa thì 

có quyền, và Ngài đã chọn làm người trong gia đình. Mẹ Ngài, Đức Ma-ri-a và cha nuôi, thánh 

Giu-se là những người đạo đức, chăm lo giữ luật Chúa: đem con trẻ đến Đền thờ, dâng con cho 

Thiên Chúa, rồi đưa con về, nuôi nấng dưỡng dục con trong tình mến Chúa, yêu người.  

Mời Bạn: “Điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho con cái là yêu thương mẹ của 

chúng” (Cha T. Hesburgh). Gia đình nào cũng gặp những khó khăn, khủng hoảng trong đời sống, 

do công ăn việc làm khó khăn, con cái hư hỏng, cha mẹ bất hoà… Phương thế vượt qua không 

phải là giận ghét, bạo lực, nghi kỵ, nhưng là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới “cứu độ” được gia 

đình, một tình yêu dựa trên lòng đạo đức, vâng giữ điều răn Chúa dạy. 

Sống Lời Chúa: Tôi quan tâm đến thiện ích của các thành viên trong gia đình, nỗ lực làm một 

nghĩa cử cao đẹp cho người khác trong ngày hôm nay. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống trong một gia đình để nâng cao giá trị đời sống 

gia đình. Xin giúp con luôn nỗ lực biến đổi gia đình, cộng đoàn con nên thánh như Thánh 

gia. 

 


