
4                                                                                                                                                                                                                                    1 

IV. HỌC TẬP:  

MẶC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA (tiếp theo) 

Thiên Chúa mặc khải qua lịch sử cứu độ 

"Bằng các hành động và lời nói liên kết mật thiết với nhau" 

(MK 2), trong suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa mặc khải chính 

mình qua công trình tạo thành, đặc biệt là qua con người vốn là 

hình ảnh của Người. Người đã sống thân mật với ông bà 

nguyên tổ, và sau khi ông bà phạm tội. Người vẫn tìm đến và 

hứa ban ơn cứu độ. Lời hứa cứu độ được Thiên Chúa nhắc lại 

và củng cố, qua các giao ước với ông Noê, với tổ phụ Áp-ra-

ham. Dân Ít-ra-en được tuyển chọn với giao ước tại Xi-nai, và 

nhờ các ngôn sứ. Người đã chuẩn bị họ đón nhận Đấng Cứu 

Thế được hứa cho toàn thể nhân loại. Bằng đường lối sư phạm 

tuyệt hảo, Thiên Chúa đã mặc khải chính mình dần dần theo 

thời gian, để con người có thể sẵn sàng đón nhận Đức Giêsu 

Kitô. Con Một Người đã mặc khải trọn vẹn. Phụng vụ thánh lễ 

nhắc lại chiều dài lịch sử của mặc khải như sau: "Tuy con 

người mất tình nghĩa với Cha vì tội bất phục tùng. Cha cũng 

không đành bỏ mặc cho sự chết thống trị. Quả thế, Cha đã 

thương cứu giúp mọi người để những ai tìm Cha đều gặp Cha. 

Hơn nữa, nhiều lần Cha đã giao ước với loài người và dùng các 

ngôn sứ mà dạy cho biết đợi chờ ơn cứu độ" (Kinh Tạ Ơn IV). 

(còn tiếp) 

Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN  

Fx. Nguyễn Văn Huân 

 

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN - Tháng 12/2022 

I. LỜI CHÚA: Thứ Tư tuần II MV: Mt 11,28-30 

II. SUY NIỆM: “HÃY ĐẾN CÙNG TÔI” 

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Lời của Chúa Giêsu 

mang lại cho chúng ta niềm hy vọng sâu xa. Thật thế, trên con 

đường rao giảng Tin mừng cứu độ, chính Chúa không ít lần 

chứng kiến những vất vả, những nặng nề của đoàn lũ dân 

chúng. Sự vất vả của những kẻ đói nghèo, của những kẻ đui 

mù, phong hủi, sự nặng nề của những người thu thuế, của 

những cô gái điếm, hay của những kẻ sống bên lề xã hội,… 

Chính sự vất vả, nặng nề của “bầy chiên không người chăn 

dắt” ấy đã khiến Chúa chạnh lòng thương. Người mời gọi tất 

cả “hãy đến cùng tôi” và Người cho họ hưởng sự nghỉ ngơi bồi 

dưỡng.  

Trong thời đại của chúng ta, lời mời gọi ấy vẫn còn đầy hy 

vọng cho rất nhiều người. Trong xã hội hiện nay, có biết bao 

người đang phải chịu cái áp lực khủng khiếp từ nhiều phía 

khác nhau. Người lo cơm áo, kẻ lo gạo tiền. Người lo quyền 

lực, kẻ lo địa vị. Người nghèo thì ngày càng khó, kẻ giàu cũng 

chẳng được yên… Trong đó, các bậc gia trưởng, những người 

trụ cột trong gia đình, vẫn đang rất vất vả mang lấy nơi mình 

nhiều nỗi lo lắng, đôi khi cảm thấy kiệt quệ, nản lòng và sợ 

hãi. Đặc biệt trong những ngày cuối năm khi cần phải giải các 

bài toán cân đối thu chi cũng như chu toàn các bổn phận ơn 

nghĩa làm cho mái đầu xuất hiện thêm những sợi tóc bạc. Một 

lần nữa, Chúa Giêsu cũng đến và an ủi từng người chúng ta, 
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“hãy đến cùng tôi.” Người vẫn đang đến và mang lấy những 

gánh rất nặng hàng ngày của chúng ta. Người vẫn đang chờ và 

chờ đợi chúng ta đến với Người. “Hãy đến cùng tôi.” Lời mời 

gọi ấy dành cho hết thảy chúng ta, nhất là những người đang 

cảm thấy trống rỗng và vắng bóng Chúa trong đời.  

Không chỉ dừng lại ở đó, Chúa Giêsu còn tiếp tục mời gọi 

chúng ta trở nên người môn đệ chân chính và trở thành điểm 

tựa cho con người xung quanh chúng ta. “Anh em hãy mang 

lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và 

khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 

Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” Chúa mời gọi chúng 

ta cùng nhìn với đôi mắt của Người, cùng cảm nhận với con 

tim của Người. Chứng kiến biết bao những con người đang đau 

khổ, nghèo khó và cần đến sự giúp đỡ, chúng ta cũng hay trở 

nên nơi nghỉ ngơi, nơi bồi dưỡng cho những con người ấy. Học 

từ Chúa Giêsu tấm lòng hiền hậu và khiêm nhường, chúng ta 

có thể trở nên những khí cụ hữu hiện để thông truyền tình yêu 

của Người tới những con người bất hạnh xung quanh ta. Khi đã 

nhận được nguồn an ủi và nghỉ ngơi nơi Chúa, chúng ta cũng 

được mời gọi trở nên “ách”, trở nên “gánh” cho những người 

xung quanh mà không lên án, hay xét đoán, thậm chí là loại trừ 

họ khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa là Cha chúng ta. 

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những vất vả, những 

gánh nặng của mỗi người chúng con. Giờ đây, chúng con xin 

nghỉ ngơi bên Chúa. Nhờ đó, chúng con có thể trở nên những 

ách êm ái, những gánh nhẹ nhàng cho những người xung quanh 

với một thái độ hiền hậu và khiêm nhường của Chúa.  

* Gợi ý Suy niệm & Chia sẻ: 

- Đâu là những nỗi lo lắng, những vất vả trong cuộc sống mà 

lúc này tôi muốn đặt nơi Chúa? 

- Lập danh sách những người mà bạn muốn chia sẻ sự chăm 

sóc đặc biệt của bạn trong mùa Giáng sinh này, và bạn trở nên 

quà tặng đặc biệt cho họ theo phương thế nào? 

III. CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:  

1- Giuse Nguyễn Văn Nam  - Giáo xứ Đại Lãm 

2 - Giuse Phạm Viết Tính - Nhà xứ Chính toà Bắc Ninh  

3- Giuse Đào Văn Cường - Họ Thị Đáp Cầu, xứ Chính toà 

4- Anrê Lê Chung Đăng - Họ Tiên Sơn, xứ Ngọ Xá 

5- Giuse Đinh Văn Tô - Nhà xứ Dũng Vi 

6- Giuse Phạm Văn Hanh - Nhà xứ Tân Cương 

7- Giuse Phạm Văn Thanh - Nhà xứ Tân Cương 

8- An tôn Nguyễn Văn Thao - Họ Kim Sơn, xứ Tân Cương 

9- Giuse Nguyễn Văn Hiền - Giáo xứ Đại Từ   

10- Giuse Nguyễn Văn Mừng - Giáo xứ Đại Từ   

11- Phanxicô Nguyễn Văn Tài - Họ Hoàng Tân, xứ Yên Lãng 

12- Đaminh Nguyễn Văn Lực - Nhà xứ Ngọc Lâm 

13- Giuse Nguyễn Văn Thập - Họ Đình Cả, xứ Hích 

14- Giuse Trương Cao Đông - Nhà xứ Nội Bài 

15- Giuse Trần Hải Đương - Nhà xứ Thống Nhất 

16- Đaminh Phạm Văn Thiện – Họ Sơn Đình, xứ Đại Điền  

17- Anrê Nguyễn Văn Cửu – Nhà xứ Bảo Sơn 

18- Giuse Đinh Văn Huấn - Nhà xứ Yên Mỹ 

19- An tôn Vũ Tuấn Đảng – Họ Đức Bản, xứ Vân Cương 

20- Phêrô Trần Văn Hiếu – Họ Đông Trai, xứ Vân Cương 


