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THỨ BẢY TUẦN 33 TN 

Đức Mẹ dâng mình 

Mt 12,46-50 
46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của 

Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng 

: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện 

với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 49 Rồi 

Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì 

phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị 

em tôi, là mẹ tôi.” 

THI HÀNH Ý CHÚA LÀ MẸ CHÚA  

“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi… người ấy là anh chị em tôi, là mẹ 

tôi.” (Mt 12,50) 

Suy niệm: Mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ là cơ hội tốt để 

chúng ta chiêm ngắm, học theo cách thế Đức Mẹ thi hành ý muốn của 

Thiên Chúa. Ngay từ thời thơ ấu, Đức Mẹ đã muốn thuộc về Chúa trọn 

vẹn, làm việc Chúa muốn, thi hành điều Chúa dạy. Theo lời Chúa Giê-su 

trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Ma-ri-a là Mẹ Chúa Giê-su hai lần: một 

lần là mẹ khi sinh-thành-dưỡng-dục Chúa Giê-su về phương diện thể lý; 

lần khác về phương diện thiêng liêng khi ngài thi hành ý muốn của Thiên 

Chúa, chấp nhận làm Mẹ Đấng Cứu thế theo lời sứ thần truyền, cũng như 

luôn đáp tiếng xin vâng trong mọi tình huống của đời mình. Mẫu gương ấy 

của Mẹ giúp ta hiểu được Lời Chúa nói với mỗi người: “Ai thi hành ý muốn 

của Cha tôi… người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” Những lời này khích 

lệ ta trong việc kiên trì giữ lề luật Chúa mỗi ngày. Dù thuộc bậc sống nào, 

tất cả chúng ta đều có cơ hội trở thành người thân nghĩa thiết với Chúa. 

Mời Bạn: Là người giáo dân giữa đời, bạn được khích lệ sống theo Mười 

điều răn và Tám mối phúc. Là tu sĩ, bạn được mời gọi sống ý Chúa cách 

triệt để qua ba lời khuyên Tin Mừng. Cơ hội cho từng người đều như nhau. 

Điều quan trọng là ta ý thức, tận dụng để nên người thân của Chúa. 

Sống Lời Chúa: Chúa muốn tôi sống như người con hiếu thảo của Chúa 

để trở thành người nhà thân thiết của Ngài. Tôi quyết đáp lại ý muốn của 

Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con trung thành với các đòi hỏi trong bậc 

sống con đã chọn lựa, theo gương Mẹ Ma-ri-a. Amen. 


