
                                                                                
*MÙA VỌNG GIÁNG SINH MONG CHỜ *

 
 
Mùa Vọng là Mùa chuẩn bị đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh, kính nhớ việc Con 
Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; đồng thời qua việc kính nhớ này, 
các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận 
thế (x. AC 39). Chính vì vậy mà trong Chúa Nhật đầu tiên của năm Phụng 
Vụ hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe bài Tin Mừng về việc tỉnh thức và 
chờ đợi ngày quang lâm của Chúa Giêsu Kitô. 

Tin vào ngày tận thế, tức ngày Chúa quang lâm là một trong những điểm 
nòng cốt của Kitô giáo. Hàng ngày, trong Thánh Lễ, các tín hữu tuyên xưng 
sau truyền phép: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên 

xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến”.  



“Chúa lại đến”. Đức Giêsu nói rằng thực tại thần linh này không đến một 
cách hiển nhiên có thể quan sát được. Một điều chắc chắn là có chung kết 
lịch sử, nhưng không một ai từ hàng chư thánh, các thiên thần đến loài 
người được biết về thời gian ngày   

 -Tính bất ngờ của ngày quang lâm. 

Nước Thiên Chúa sẽ thành tựu ở một thời điểm mà không ai biết trước 
được vào ngày Chúa Giêsu sẽ quang lâm. Thiên Chúa quả thực đã đặt để 
trong lòng con người hạt giống của sự sống vĩnh cửu, hạt giống ấy chỉ có 
thể nẩy mầm trên thửa đất của hiện tại mà thôi: không thể đi vào vĩnh cửu 
mà không bước qua hiện tại, không thể yêu mến vĩnh cửu mà lại khước từ 
hiện tại. 

Tính cách bất ngờ của Ngày Chúa Ðến, nên đòi hỏi các tín hữu phải luôn 
tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là dấn thân tích cực trong giây phút hiện tại, 
chứ không phải là ăn không ngồi rồi mà chờ đợi. 

Chúa Giêsu dùng sự tích trong Cựu Ước để cảnh báo tính bất ngờ của một 
biến cố rất lớn lao và chắc chắn sẽ xảy đến. Đó là biến cố cánh chung, Chúa 
lại đến cách chung cuộc để cho ý nghĩa của mọi tạo vật được tỏ hiện. Và 
để minh họa cho tính bất ngờ của ngày tận thế ấy, Chúa Giêsu dùng sự kiện 
cụ thể trong thời Cựu Ước, đó là lụt Đại Hồng Thủy thời Nôe để mời gọi con 
người phải có thái độ sẵn sàng cho ngày ấy. Ngày tận thế sẽ đến bất ngờ 
và nhanh chóng và cái chết cũng đến với mỗi người bất ngờ như vậy. Vì thế, 
cần luôn tỉnh thức cầu nguyện và chuẩn bị hành trang thiêng liêng là làm 
việc lành phúc đức, để khi Chúa đến, Người sẽ gặp thấy chúng ta là những 
người đầy tớ trung thành và khôn ngoan và triều đại Thiên Chúa sẽ thuộc về 
ai bền chí đến cùng. 

. -Một sự phân định dứt khoát. 

 
Ngày tận thế, khi cuộc phán xét chung diễn ra. Đó là lúc chương trình của 
Thiên Chúa được hoàn tất, là ngày mà từng người đối mặt với vấn đề thiết 
yếu nhất của mình: được cứu độ hay không được cứu độ: “Ai sẽ được đem 
đi và ai bị bỏ lại”. 

Hai người cùng làm một nghề, nhưng một người được đem đi và một người 
bị bỏ lại. Nghĩa là, lúc này, những người cùng trong một hoàn cảnh, sẽ đối 
xử bằng những cách đối nghịch nhau. Trong bối cảnh này, việc phân biệt 



đối xử giữa họ không phải là làm chức này cấp nọ, cũng không có nghề 
nghiệp nào là bảo đảm được cứu độ, không phải bậc tu trì hay giáo dân là 
được ưu tiên, nhưng sẽ được cứu độ dựa trên việc họ sẵn sàng như thế nào 
để đón chào Chúa đến. Ngày kẻ lành được thưởng công và kẻ dữ bị tiêu 
diệt. Chính vì thế, mỗi người được mời gọi sống trong tâm thế sẵn sàng đón 
Chúa quang lâm, trong khi vẫn dấn thân xây dựng trần thế tốt đẹp theo ý 
Chúa. Việc sẵn sàng đối diện với ngày Chúa đến không phải lo tích trữ đèn 
nến hay lương thực để đối phó (vì chỉ vô ích) mà hãy lo chuẩn bị tâm hồn 
trong sạch để xứng đáng với ngày Vua Công Chính ngự đến. 

Với một tinh thần 
trách nhiệm và 
với một tinh thần 
phục vụ quên mình, 
Người Kitô hữu 
luôn dấn thân 
vào mọi ngõ ngách 
cuộc đời và làm 
chứng cho Tin 
Mừng khi sống 
chu toàn bổn phận của mình, khi sống hết trách nhiệm với tha nhân và 
trong tinh thần phục vụ quên mình. Có như vậy, mới đáng được Chúa 
thưởng 

(Tinmừng)   

 

 

 

 

 

 

           +KHÁT VỌNG HÒA BÌNH + 



*”Bấy giờ họ sẽ lấy lưỡi gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm.                                                   

Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng mước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến  

tranh”    ( E-sai.2 : 4 ) 

 

Chúa đã đến từ hai ngàn năm trước, 

Khi đất trời đang yên giấc ngủ say, 

Ngài vẫn hiện diện trong thế giới này , 

Dưới thân phận người nghèo loài thụ tạo. 

Đem tình thương thay cho lòng tàn bạo. 

Mang an bình trải rộng khắp muôn nơi, 

Đổ Hồng ân cứu độ cho loài người 

Để nhân loại sống Hòa bình bất diệt. 

Lạy Thiên Chúa Đấng Toàn Năng diễm tuyệt! 

Con dâng Ngài lời nguyện ước Hoà bình 

Cho địa cầu chấm dứt cảnh đao binh, 

Mượn danh Thượng Đế, mưu đồ quỉ quyệt. 

Thôi thù hận đừng bày trò chém giết, 

Vì an bình thật sự ở trong tim, 

Ngông cuồng càng cao, càng lạc hướng tìm, 

Hòa bình sẽ chôn vùi trong ác mộng. 

Cho nhân loại đừng lao vào tuyệt vọng, 

Biết nhận ra một chân lý ngàn đời, 

Trong Phúc âm mang ấn tích từ trời, 

Đuổi Ác quỉ và dẹp tan Thần chết. 

Hòa bình – Chiến tranh thật là khác biệt, 

Bom bạo tàn khác hoa nở yêu thương, 

Say chiến thắng làm sao thấy Thiên đường, 

Mà nhân loại muôn đời hằng mong ước. 

Nhưng hiện nay bao triệu người không được, 

Sống nơi mảnh đất yêu quí của mình, 

Phải chạy sang xứ lạ để mưu sinh, 

Tránh tàn sát dưới chiêu bài chủng tộc. 

Phân biệt tôn giáo lại càng thâm độc, 

Yêu công lý phải được sống yên lành, 

Yêu Hòa bình đừng hủy diệt tan tành. 

Nhân hậu trung thành phải cùng  gặp gỡ.  

Công minh bình an cùng nhau gắn bó, 

Trên mặt đất trung thành sẽ nở hoa, 

Từ trời nhìn xuống công minh hòa ca.   



Đó chính là thiên đường nơi trần thế ! 

Chúa đã đến từ hai ngàn năm trước, 

Khi đất trời đang yên giấc ngủ say, 

Xưa Chúa xuống thế cũng như ngày nay, 

Mang thân phận nghèo nàn loài thụ tạo. 

Đem tinh thương thay cho lòng tàn bạo.  

Con cúi đầu dâng nguyện ước lời kinh, 

Tâm hồn thiết tha Khát vọng Hòa bình, 

Cho nhân loại và hồn con tội lỗi. 

 

 

*Bao Hồng Ân đang diễn ra mỗi ngày quanh ta  
                ( Hòa vào thiên nhiên trong đời sống Hòa Bình ) 

 
•        Những bông hoa xinh đẹp và tiếng chim hót trên cành cây 
•        Bầu trời trong xanh và vô số các vì sao lấp lánh 
•        Một mái nhà êm ấm và quần áo khô ráo, sạch sẽ 
•        Từng món ta ăn và hương vị của tách cà phê ta uống 
•        Tác phẩm nghệ thuật kiệt tác và bản nhạc sôi nổi, thiết tha 
•        Bạn bè đáng tin cậy và gia đình yêu thương 
•        Tiếng cười nói và nguồn hy vọng và niềm tin 
•        Hoặc một cái gì đó đẹp đẽ như hơi thở tiếp theo của bạn 

                    ( Joshua Becker – An Nhiên ) 

 

Suy niệm : 
 

 Mùa Vọng như đặt chúng ta đứng trên chòi canh cuộc đời, nhìn lên khoảng 
không gian vô tận của bầu trời, nhận ra sự mênh mông của biển cả, sự vô 
thường của cuộc sống. Trong sự to lớn này, mỗi người tựa như hạt cát trên 



bãi biển, nếu không muốn nói là hư vô. Nhưng đối với Chúa, mỗi chúng ta là 
một nhân vị cao quý, được dựng nên theo hình ảnh Chúa, có giá trị vô song 
trước mặt Ngài, với một định mệnh cao cả, chứ không phải nơi trần thế này. 
Chúa không ngừng nhắc ta ngày Ngài đến đem ta vào cõi mênh mông đời 
đời: Đó là Nước Trời. Muốn vào được Nước đó, phải nỗ lực chiến đấu (x. Lc 
13, 24), dùng của cải đời này để mua (x. Lc 16, 8), vác thập giá mỗi ngày (x. 
Lc 9, 23)… 
 
 Thái độ thường xuyên phải có để vào Nước Trời ấy là tỉnh thức. Tỉnh thức là 
không mê ngủ, không bị cuốn hút do của cải, tiện nghi vật chất, mãi mê với 
đời sống tại thế. Tỉnh thức là biết nhận ra Đấng đang đến là ai để đón Ngài 
vào cuộc đời, làm chủ quả tim mình. Tỉnh thức là kiên trì làm việc lành phúc 
đức, chiến đấu chống lại bản năng xác thịt, các khuynh hướng xấu. Xem ra 
bạn có nhiều việc phải làm để có thể tỉnh thức, không phải ngày một ngày hai, 
mà là mọi ngày. 
 “Hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa 
mãn các dục vọng” (Thư gởi tín hữu Rôma, bài đọc II Thánh lễ hôm nay). 
 
 Lạy Chúa, xin cho con luôn tỉnh thức để khỏi sa chước cám dỗ, tỉnh thức để 
nhận ra Chúa hiện diện với con trong cuộc sống mỗi ngày. Amen. 
 

                      + Sứ  Điệp Hòa Bình + 

 

*Năm 1899, cuộc xung đột biên giới giữa hai nước Chile và Argentina suýt đưa 

tới một cuộc chiến tranh khốc liệt... Mùa Phục Sinh năm 1900, quân đội của hai 

bên đã sẵn sàng giao tranh với nhau. 

Trong suốt tuần thánh năm đó, vị tổng giám mục Buenos Aires của Argentina đã 

đưa ra một lời kêu gọi tha thiết về Hòa Bình. Sứ điệp của ngài đã không mấy chốc 

được truyền sang Chile. 

Không mấy chốc, một hòa ước đã được hai nước ký kết. để nói lên thiện chí xây 

dựng hòa bình, quân đội Argentina đã gom góp lại một số khí giới và nung lên để 

rồi đúc thành một tượng Chúa Giêsu. 

Chính phủ Argentina đã quyết định đưa bức tượng lên đỉnh núi ở cao độ gần 4 

ngàn thước. Xe lửa di chuyển bức tượng đến chân núi. 

Sau khi đã dựng bức tượng, người ta viết dưới bệ của bức tượng như sau: 

"Những ngọn núi này sẽ sụp xuống và biến thành cát bụi nếu nhân dân của Chile 

và Argentina quên đi lời giao hòa mà họ đã long trọng ký kết dưới chân Đức Kitô". 



Trên mặt khác của chân tượng, người ta cũng đọc thấy câu trích từ thư của thánh 

Ephesô như sau: "Chính Ngài là sự bình an của chúng ta. 
 

*Phụ dẫn : 

                      Dấu Chỉ Của Hòa Bình 

  

Một trong những biểu tượng sống động nhất trên thế giới là khát vọng hòa bình 

của con người, có lẽ là bảo tàng viện và đài kỷ niệm những nạn nhân đầu tiên của 

bom hạt nhân tại thành phố Hiroshima bên Nhật Bản... 

Bước vào tháng 8, kỷ niệm bom nguyên tử được dội xuống Hiroshima, hàng trăm 

ngàn người Nhật Bản đã tập trung trước đài kỷ niệm tại thành phố này để tưởng 

niệm những người đã chết. Từ 4 giờ sáng, chuông các chùa chiền và giáo đường 

trên toàn quốc đổ hồi để nhắc nhở người Nhật về biến cố đau thương này. 

Hiroshima tưởng niệm những người quá cố, nhưng nó không là biểu trưng của 

hận thù, trái lại, trong những giây phút mặc niệm trước những nạn nhân của bom 

hạt nhân, tất cả mọi người Nhật đều được mời gọi để tha thứ và xây dựng hòa 

bình. 

Ông Akihiro Takahashi, một nạn nhân còn sống sót của biến cố, nay đã được bầu 

làm giám đốc của bảo tàng viện hòa bình Hiroshima và đồng thời điều khiển tổ 

chức văn hóa phụng sự hòa bình của thành phố, đã nói lên tâm tình của ông như 

sau: 

"Tôi đã không bao giờ quên ngày đó... Qua bao nhiêu năm, tôi đã thù ghét chế độ 

quân phiệt của Nhật Bản và quân đội Hoa Kỳ. Lúc đó, tôi là đứa bé khỏe mạnh, 

ngày nay tôi đã trở thành một người bệnh hoạn... Tuy nhiên, trong những năm gần 

đây, tôi đã gặp gỡ với rất nhiều người có tín ngưỡng, nhất là các bạn trẻ. Họ đã 

mời gọi tôi tha thứ... Qua những cuộc gặp gỡ này, tôi đã lướt thắng được hận thù. 

Tôi cũng đã nói chuyện với viên trung úy phi công ném bom và tôi đã có thể nói 

với ông rằng tôi không kết án ông nữa". 

(Sưu tầm) 

   Đinh văn Tiến Hùng 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 *Lời nguyện 

Lạy Chúa Giêsu, 

 cuộc sống mai sau được dệt bằng những gì chúng con đã nói và hành động nơi 

dương thế này. Xin cho chúng con trong khi hướng về quê trời thì cũng biết chu 

toàn bổn phận và trách nhiệm làm người con Chúa nơi cuộc lữ hành trần thế hôm 

nay, để khi Chúa đến, chúng con được cùng Chúa vào hưởng phúc bất diệt. Amen. 
 (Tin Mừng.TV ) 

 


