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HÃY MANG CHÚA ĐẾN CHO NGƯỜI KHÁC 

(Mi 5:1-42; Heb 10:5-10; Lc 1:39-45) 

Chúng ta biết rằng, Giáo Hội là “thầy dạy về con người,” nên Giáo Hội biết con người luôn 

cần những mẫu gương cụ thể để noi theo. Chính vì vậy, trong Mùa Vọng, Giáo Hội đưa ra cho 

chúng ta hai mẫu gương cụ thể, đó là, Thánh Gioan Tẩy Giả và Mẹ Maria. Chúng ta đã nghe 

về Thánh Gioan Tẩy Giả và những công việc thánh nhân làm để chuẩn bị dân Israel đón mừng 

Chúa đến trong Tin Mừng của Chúa Nhật II và III Mùa Vọng. Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa 

Vọng hôm nay tập trung vào Thân Mẫu của Đấng sẽ đến để cứu dân Người khỏi tội lỗi. Mẹ 

không phải là người chuẩn bị dân, Mẹ là người mang Đấng Messiah đến cho dân. Ở đây, chúng 

ta thấy vai trò của Thánh Gioan Tẩy Giả và Mẹ Maria liên kết chặt chẽ với nhau: Một người 

chuẩn bị dân đón mừng Chúa đến và một người mang Chúa đến. Đây là hai vai trò mà Chúa 

muốn mời gọi mỗi người chúng ta thực hiện trong từng ngày sống của chúng ta: Chuẩn bị 

người khác và mang Chúa đến cho người khác. 

Để hiểu Tin Mừng Hôm nay, chúng ta phải đặt nó trong tương quan với trình thuật truyền tin 

(Lc 1:26-38). Trong trình thuật về truyền tin, Mẹ Maria đã không chỉ nhận tin sẽ cưu mang 

Con Thiên Chúa, nhưng còn nhận tin rằng: “Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già 

rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay 

đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 

1:38). Nghe tin đó, Mẹ liền “vội vã ra đi lên miền núi” (Lc 1:39).  

Theo Thánh Ambrose, Mẹ vội vã đi không phải là Mẹ muốn kiểm chứng lời thiên thần. Cũng 

không phải Mẹ cảm thấy mơ hồ về kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời Mẹ. Mẹ “vội vã đi 

lên miền núi” với mục đích, với trách nhiệm của một người em họ, và nhất là với niềm vui của 

một người đang cưu mang Chúa trong cung lòng mình. Thái độ của Mẹ hoàn toàn khác với con 

người thời “hậu hiện đại” của chúng ta. Chúng ta luôn muốn kiểm chứng mọi sự. Chúng ta 

đánh giá mọi sự theo định luật: cân – đo – đong – đếm. Tuy nhiên, để hiểu mầu nhiệm của 

Thiên Chúa, chúng ta phải bước vào quỹ đạo của phục vụ: “vì Con Người đến không phải để 

được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc muôn người” 

(Mt 20:28; Mc 10:45). 

Quả thật, được đầy tràn Thánh Thần, Mẹ đã vội vã ra đi lên miền núi. Tại sao Mẹ lại đi lên 

miền núi? Có phải vì nhà của Elizabeth ở miền núi? Đó là chi tiết mà chúng ta tìm thấy trong 

bài Tin Mừng hôm nay. Nhưng đằng sau chi tiết này hàm chứa một ý nghĩa kinh thánh và 

thiêng liêng thật sâu xa. Những người muốn gặp gỡ Thiên Chúa luôn phải “đi lên”: Nào chúng 

ta cùng đi lên núi Chúa (xem Is 2:3); hoặc lời của Thánh Vịnh Gia: “Vui dường nào khi thiên 

hạ bảo tôi: Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa” (Tv 122:1). Theo truyền thống thánh kinh, núi là 

nơi biểu tượng cho sự hiện diện và là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, Môisen gặp 

Chúa trên núi Sinai, Ngôn sứ Elia gặp Chúa trên núi Horeb. Còn trong Tân Ước, các mộn đệ 

chứng kiến việc Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang của mình trên núi Tabo. Và hôm nay, trên miền 

núi, Elizabeth và Gioan Tẩy Giả gặp gỡ Mẹ Maria và Chúa Giêsu. 
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Đọc kỹ bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra 

rằng đây là cuộc gặp gỡ của bốn nhân vật: hai người 

mẹ và hai người con. Thánh Ambrose chỉ ra điều kỳ 

diệu trong cuộc gặp gỡ này là: Người mẹ 

(Elizabeth) nghe lời chào của người mẹ (Maria), 

người con (Gioan Tẩy Giả) ý thức được sự hiện diện 

của Ân Sủng (Chúa Giêsu); người mẹ (Elizabeth) 

nghe với đôi tai thân xác, nhưng người con (Gioan 

Tẩy Giả) nhảy lên vui sướng vì nhận biết được ý 

nghĩa của mầu nhiệm đang xảy ra. Người mẹ ý thức 

sự hiện diện của người mẹ, nhưng người con ý thức 

được sự hiện diện của Con Người, Đấng viếng thăm dân người như Vầng Đông từ chốn cao 

vời (Lc 1:78). Hai người mẹ nói về hồng phúc họ nhận được từ Thiên Chúa, trong khi hai người 

con nói về sứ mệnh mà họ sẽ thực hiện để hoàn thành tất cả những lời của các ngôn sứ từ ngàn 

xưa (xem Lc 1:70). Người con (Gioan Tẩy Giả) nhảy lên vui sướng và người mẹ (Elizabeth) 

được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, Elizabeth được đầy tràn Thánh Thần sau khi cưu 

mang Gioan, trong khi Mẹ Maria được đầy tràn Chúa Thánh Thần trước khi cưu mang Chúa 

Giêsu. Những chi tiết này nhắc nhở cho chúng ta một chân lý mà chúng ta thường quên trong 

ngày sống của chúng ta, đó là, khi chúng ta gặp gỡ người khác, liệu chúng ta có nhận ra Chúa 

trong người kia hay làm cho người kia thấy Chúa trong chúng ta không? Vì cuối cuộc đời, 

Chúa sẽ không xét xử chúng ta về việc chúng ta đã gặp ai và làm nghề gì. Chúa chỉ xét xử 

chúng ta trên việc chúng ta đã làm gì cho người khác, vì khi “anh chị em làm cho một trong 

những kẻ bé mọn của Thầy là anh chị em đã làm cho chính Thầy” (Mt 25:40). 

Chúng ta cùng nhau khám phá thêm ý nghĩa của Lời Chúa hôm nay với câu hỏi: Khi nhận được 

một món quà tuyệt vời và bạn rất thích nó, bạn sẽ làm gì? Bạn đem món quà đó cho người khác 

hay giữ lại cho riêng mình? Trong xã hội mà cá nhân chủ nghĩa được tôn sùng như “ngẫu 

tượng,” con người chỉ nghĩ và sống cho riêng mình. Hệ quả là con tim của con người ngày 

càng đóng kín trong thế giới riêng của họ. Họ chỉ quan tâm đến mối lợi và nhu cầu của riêng 

mình; khả năng chia sẻ càng ngày càng suy yếu. Lối sống này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh 

của con người, ngay cả tương quan của con người với Thiên Chúa. Một cách cụ thể, nhiều 

người cân đo “lợi – thiệt” khi đến nhà thờ hoặc nếu có đến nhà thờ thì cũng chỉ tìm ơn cứu độ 

cho riêng mình. Chính vì muốn giữ mọi sự cho riêng mình, chúng ta như người đầy tớ đem 

chôn giấu nén bạc và không sinh lời cho chủ (xem Mt 25:14-30). Mỗi người chúng ta nhận 

được một món quà tuyệt vời trong ngày Rửa Tội, đó là, đức tin. Chúng ta đã làm cho đức tin 

của chúng ta triển nở và sinh nhiều hoa trái chưa? Hay ngọn lửa đức tin của chúng ta đã tắt và 

chúng ta không còn khả năng để truyền ngọn lửa đức tin cho những người thân trong gia đình, 

trong giáo xứ của chúng ta. 

Chỉ còn hai ngày nữa là đến giáng sinh và Tin 

Mừng hôm nay đưa chúng ta vào trong bầu khí đó 

bằng cách chỉ ra cho chúng ta thấy rằng mùa 

Giáng sinh là mùa tặng quà và giá trị của món quà 

hệ tại ai tặng quà và bao nhiêu tình yêu người tặng 

quà bỏ vào trong đó. Có người đó chỉ bỏ những 

cái dư thừa, nhưng cũng có những người bỏ tất cả 

những gì mình có để sống (xem Mc 12:41-44; Lc 

21:1-4); có người bỏ một phần con người mình 

trong món quà nhưng cũng có người bỏ cả con 

người của mình. Bài Tin Mừng hôm nay nói cho 
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chúng ta biết về món quà đầu tiên được Thiên Chúa trao ban cho con người, đó chính là “Con 

Thiên Chúa được gói trong khăn” (Lc 2:7). Chính Mẹ Maria đem Chúa Giêsu như là món quà 

giáng sinh đầu tiên đến cho Elizabeth và Gioan Tẩy Giả. Và món quà này đã làm cho Thánh 

Gioan Tẩy Giả nhảy lên vui sướng và bà Elizabeth được đầy tràn Thánh Thần. Điều này giúp 

chúng ta hiểu ra rằng: Chỉ có món quà “Giêsu” mới có thể thoả mãn mọi khát vọng đi tìm niềm 

vui, ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc đời con người. Và bất kỳ ai gặp Đức Kitô luôn nhảy lên 

vui sướng và được tràn đầy Thánh Thần. Như vậy, niềm vui của chúng ta không đến từ của cải 

vật chất, nhưng đến từ Thiên Chúa, hay nói cách cụ thể là đến từ việc gặp gỡ và có Chúa trong 

cuộc đời của mình.  


