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NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ CƯ NGỤ GIỮA CHÚNG TA 

(Is 52:7-10; Heb 1:1-6; Ga 1:1-14) 

Bài đọc 1 hôm nay nói về bản chất thật của những bước chân. 

Bản chất của chân là để đi. Chân đưa chúng ta đến những nơi ta 

muốn. Chân cũng đưa chúng ta đến với những người chúng ta 

yêu thương. Có những bước chân đưa con người đi làm điều tốt, 

nhưng cũng có những bước chân đưa con người đi làm điều xấu. 

Có những bước chân đưa chúng ta đến những nơi chúng ta cần 

đến, nhưng cũng có những bước chân đưa chúng ta đến những 

nơi chúng ta không cần phải đến. Bài đọc 1 hôm nay hát khen 

rằng: “Đẹp làm sao chân người loan báo tin mừng, công bố bình 

an, người loan báo hạnh phúc, công bố ơn cứu độ” (Is 52:7). Đây 

là những bước chân của những người mang Chúa đến cho Người 

khác; đây là những bước chân mang chúng ta đến với người khác và biến đổi “tiếng khóc đau 

buồn” của họ thành “tiếng khóc hân hoan.”  

Hôm nay, Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Hôm nay, Đấng cứu độ chúng ta đã giáng 

sinh, chúng ta hãy vui mừng. Thánh Vịnh Gia trong đáp ca mời gọi chúng ta: “Đàn lên mừng 

Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù 

và, tung hô mừng Chúa vị Quân Vương” (Tv 97:5). Thánh Lêo Cả Giáo Hoàng nói cho chúng 

ta về lý do của niềm vui mà ngày hôm nay đem lại như sau: “Chúng ta không được phép buồn 

khi mừng ngày sự sống xuất hiện. Ngày kỷ niệm này phá tan sự sợ hãi trước cái chết và ban 

cho chúng ta niềm hân hoan được sống đời đời. Không ai bị gạt ra khỏi niềm hân hoan đó, vì 

mọi người đều có chung một lý do để vui mừng. Chúa chúng ta là Đấng huỷ diệt tội lỗi và sự 

chết, vì Người không thấy ai vượt qua được tình trạng này, nên đã đến để giải cứu mọi người. 

Thánh nhân hãy mừng vui vì ngày khải hoàn đã gần tới. Tội nhân hãy hân hoan vì được mời 

gọi đón nhận ơn thứ tha. Người ngoại giáo hãy phấn khởi vì được mời gọi đến hưởng sự sống.” 

Bài đọc 2 đưa chúng ta đến “thời sau hết này” (Heb 1:2), khi Thiên Chúa phán dạy chúng ta 

cách trực tiếp qua Thánh Tử. Đức Kitô chính là sự viên mãn của sự mặc khải của Thiên Chúa 

vì “Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa” (Heb 

1:3). Thật vậy, khi thời gian tới hồi viên mãn đúng như 

kế hoạch cao sâu huyền nhiệm của Thiên Chúa, Con 

Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính loài người, để con 

người được giao hoà với Đấng Tạo Hoá; như thế, ma 

quỷ là kẻ gây ra sự chết, sẽ bị đánh bại do chính bản 

tính mà nó đã thắng. Đức Giêsu mặc lấy thân phận con 

người để Ngài đồng hoá chính Ngài với con người mọi 

nơi và mọi thời. Chính vì vậy, chúng ta được mời gọi 

sống đúng với nhân phẩm của mình, của những người 

không chỉ được “tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên 

Chúa” (St 1:26), nhưng là những người đồng thừa tự 

với Đức Kitô (Rom 8:17). Vì vậy, Thánh Lêo Cả nhắc 

nhở chúng ta: “Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tạ 

ơn Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Con và trong Chúa 

Thánh Thần. Do lòng thương vô tận, Thiên Chúa Cha 

đã yêu mến, đã thương xót chúng ta; dầu chúng ta đã 
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chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô, để trong Đức Ki-

tô, chúng ta trở nên một thụ tạo mới, một công trình mới.” 

Trong tin mừng của Thánh Gioan hôm nay, chúng ta được đưa về với khởi nguyên của mọi sự. 

Thánh Gioan nói về mầu nhiệm của đứa trẻ sinh ra hôm nay chính là Ngôi Lời. Ngài là Thiên 

Chúa và vẫn hướng về Thiên Chúa. Muôn vật được tạo thành nhờ Ngài. Ngài là sự sống, là ánh 

sáng cho nhân loại (Ga 1: 1-4). Ngài đã đến để chiếu soi cho những ai ngồi trong bóng tối tử 

thần và nơi nào có ánh sáng của Ngài chiếu giãi là không có sự chết. Nói một cách khác, nơi 

nào có sự hiện diện của Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, ở đó có sự sống. Tuy nhiên, 

chúng ta có thể nói đến hai loại sự sống: sự sống thể lý và sự sống thiêng liêng (luân lý). Có 

nhiều người có sự sống thể lý rất mạnh khoẻ, nhưng họ lại có nhiều loại bệnh trong đời sống 

thiêng liêng hoặc luân lý. Ngược lại, có người với nhiều loại bệnh trong thể, lý nhưng rất khoẻ 

mạnh trong đời sống thiêng liêng và luân lý. Chúng ta thuộc loại nào trong hai loại này? Chúng 

ta hãy cầu xin Chúa để chúng ta được khoẻ mạnh cả về đời sống thể lý và đời sống thiêng liêng 

(luân lý). 

Một hình ảnh thật khiêm nhường xuất hiện bên Ngôi Lời đó chính là Thánh Gioan Tẩy Giả. 

Chúng ta được mời gọi trở nên như Gioan Tẩy Giả. Ngài chỉ đến làm chứng cho ánh sáng vì 

ngài không phải là ánh sáng. Ngài làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ngài mà tin (Ga 

1:6-7). Chúng ta được sinh ra trong thế gian này cũng để làm chứng cho ánh sáng. Chúng ta 

không phải là ánh sang. Chúng ta chỉ nhận ánh sang của Đức Kitô trong ngày rửa tội. Chúng 

ta thấy Thánh Gioan Tẩy Giả rất trung thành với chân tính của mình, là người làm chứng, là 

tiếng kêu trong hoang địa. Ngài không ngộ nhận dù dân chúng ngộ nhận ngài là Đấng Messiah. 

Trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho Chúa; chúng ta được 

mời gọi để làm cho người khác biết chúng ta là môn đệ của Ngài, là “chúng ta yêu thương 

nhau” (Ga 13:35). Và hơn nữa, chúng ta cũng không để người khác ngộ nhận chúng ta là 

“chúa.” Chúng ta không để cho bất kỳ một cái bóng nào của chúng ta che phủ lên sự hiện diện 

của Đức Chúa trong thế giới và trong cuộc đời của chúng ta. 

Chìa khoá để chúng ta mở mầu nhiệm 

nhập thể và ý nghĩa giáng sinh nằm trong 

câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay: 

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư 

ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn 

thấy vinh quang của Người, vinh quang 

mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một 

đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1:14). 

Ngôi Lời đã đến trong thế gian và ở giữa 

thế gian và thế gian nhờ Người mà có, 

nhưng thế gian lại không nhận ra người. 

Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà 

chẳng đón nhận Người. Còn những ai đón 

nhận Người, tức là những ai tin vào danh 

người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa (Ga 1: 10-12). Chính sự cao trọng này 

của việc trở nên con Thiên Chúa, Thánh Giáo Hoàng Lêo Cả dạy chúng ta rằng: “Hỡi các Ki-

tô hữu, hãy ý thức về phẩm giá của bạn. Giờ đây, bạn đã được thông phần bản tính của Thiên 

Chúa, đừng để mình bị thoái hoá qua việc trở lại với lối sống bất xứng đã qua. Bạn hãy nhớ ai 

là đầu của bạn, và bạn là chi thể của thân mình nào. Hãy nhớ rằng bạn đã được cứu thoát khỏi 

quyền lực tối tăm, đã được đưa vào trong ánh sáng và Nước Thiên Chúa.” Hơn nữa, “nhờ bí 

tích Thánh Tẩy, bạn đã trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần. Bạn đừng xua đuổi vị khách 
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quý trọng như thế do những hành động xấu xa của bạn, đừng để mình lại rơi vào ách nô lệ ma 

quỷ, vì giá chuộc bạn là chính Máu Đức Ki-tô. Bởi thế, chúng ta hãy cởi bỏ con người cũ với 

những hành vi của nó; khi đã được tham dự vào mầu nhiệm Giáng Sinh của Đức Kitô, chúng 

ta hãy từ bỏ lối sống theo xác thịt.” Hỡi những người Kitô hữu, hãy nên thánh! 

 

 


