CẢM NGHIỆM SỐNG LC -CHA NINH- 3 BÀI CẢM NGHIỆM GIÁNG SINH

Trong thời buổi khó khăn này, cũng xin gửi lời Chúc Mừng Giáng Sinh
Và xin gửi Quý Sơ, quý Thầy và Quý độc giả 3 bài SuyNiệm cho 3 Thánh Lễ Giáng Sinh,
và một bài cho Lễ Thánh Gia sau đây, như món quà nhỏ:
Lễ Giáng Sinh năm 2020
24 -25 Tháng 12 măm 2020
Suy Niệm 1
Mt: 1:18-25
LỄ VỌNG GIÁNG SINH
Việc Chúa Gie-Su giáng sinh làm Đấng Cứu Thế, vừa là một sự kiện lịch sử có thật do Ông
Giu-se và Bà Maria, là một đôi vợ chồng hợp pháp Do Thái, xẩy ra tại Be-Lem trong thời gian
Hoàng Đế Cesare Augusttino ra lệnh kiểm kê dân số Do Thái và La Mã
Đồng thời việc Con Thiên Chúa nhập thể làm người, cũng là một sự kiện Thần Linh, do sự can
thiệp đặc biệt của Thiên Chúa
Số là Giuse đã đính hôn với Maria, mà thấy cô đột nhiên có thai, thì Giuse không chịu nổi, cho
nên anh mới định lập tâm bỏ rơi Maria cách âm thầm, vì Ông là người công chính, nên đã
không giận dữ mà tố cáo người yêu của mình.
Sự can thiệp kỳ diệu của Chúa là: Ngài cho Thiên Thần hiện đến với Giuse trong giấc mơ, mà
bảo anh đừng sợ, vì người yêu của Ông mang thai là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Đấng mà Maria sẽ sinh ra là Đấng Thánh của thiên Chúa, là Đấng thiên hạ đợi trông... Và
Giuse đã bình an chấp nhận sứ mệnh làm Cha Nuôi của Đấng Cứu Thế. Do đấy, ngày nay
chúng ta mới có Thánh Gia, Chúa Giê-Su, Đức Mẹ và Thánh Giu-se (Giê Su và Giu Se chỉ đổi
ngược nhau một chút, rất nhiều người đọc lộn). Cùng với Đức Mẹ, Chúa Giê Su và cả thế giới,
chúng ta phải cám ơn ông Thánh Giu Se lắm lắm.

Suy Niệm 2
THÁNH LỄ LỄ RẠNG ĐÔNG
Phúc Âm Thánh Luca 2:1-14
Chúa Giêsu giáng sinh là một Tin Vui Mừng vĩ đại cho toàn dân thiên hạ. Trong đêm đông giá
lạnh tại cánh đồng Belem, vào giây phút Chúa sinh ra, thì Thiên Thần trên trời, cùng với nhạc cụ
và ánh sáng rực rỡ đã vang ca:
- Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay.
Các Thiên Thần đã Loan báo cho những kẻ chăn chiên: Ta báo cho các ngươi một Tin Mừng, là:
Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng trần. Người là Đức Kitô, Chúa chúng ta.
- Trong biến cố vĩ đại này, Thiên Chúa đã chọn các mục đồng, là những người đơn sơ và bé nhỏ
nhất, làm những người trước tiên được nghe biết Tin Mừng, đồng thời cũng là những 'Thừa Sai '
đầu tiên đem Tin Vui cho thiên hạ
Tự vấn: Tôi có là một trong những người đơn sơ và bé nhỏ nhất được đón nhận Tin mừng, và
được phúc mang Tin Vui Ấy cho người xung quanh của tôi không?.

Suy Niệm 3
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THÁNH LỄ BAN NGÀY
Phúc Âm Thánh Gioan 1:1-18
Người đã đến nhà các gia nhân Người, nhưng các gia nhân đã không tiếp đón Người
Sự trái khoáy của Mầu Nhiệm Giáng Sinh, là dù thiên hạ đã đợi trông Đấng Cứu Thế hằng ngàn
năm, nhưng khi Người đến, họ đã không tiếp nhận Người! Thánh Gioan đã nói: Ánh sáng đã
chiếu trong u tối, nhưng u tối đã không tiếp nhận Ánh Sáng, vì nó sợ ánh sáng tới sẽ làm tiêu
tan bóng tối!
Ngày nay, thế gian đang dầy đặc bóng tối, đang tràn ngập tội lỗi, những bạo độn, những giả
hình, những thỏa hiệp che mắt dân chúng để trục lợi cho phe nhóm, những sát hại hài nhi vô tội,
nại cớ quyền phụ nữ, những tai to mặt lớn giả hình công giáo... đều là những bóng đen khiếp sợ
Ánh sáng, nên họ phải bách hại những ai mang Ánh Sáng.
Tự vấn: Trong tôi có che dấu một hình dạng nào của những thứ bóng tối đó không?

Suy Niệm 4
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA
Ngày 27 tháng 12, 2020
Phúc Âm thánh Lc 2:22-40
Ai cũng biết gia đình là xã hội đầu tiên của loài người. Ai lấy vợ gả chồng đều mưu tìm hạnh
phúc. Ai cũng mong gia đình là tổ ấm yêu thương.
Nhưng tại sao ngày nay trên 50 phần trăm gia đình đổ vỡ (Ở Việt Nam ta có lẽ ít hơn, nhưng
cũng không kém đau thương!). Tại sao đến 60 phần trăm gia đình bạo hành? Tại sao số phụ nữ
không muốn lập gia đình ngày càng tăng? Tại sao số trẻ em trở thành nạm nhân trong xã hội
ngày càng lắm?
Câu trả lời là sự tự do quá trớn, sự suy tôn khoái lạc ngày càng lộ liễu, ý niệm hy sinh cho người
khác ngày càng mất ý nghĩa, Đức trong sạch của đời sống vợ chồng ngày một lu mờ, sự dấn
thân vững bền trong trách nhiệm mỗi ngày một khó tìm, hình ảnh một gia đình cha mẹ dẫn con
cái đến nhà thờ ngày một xa vắng, những lễ cưới trong thánh đường vắng bóng dần dần, những
bữa cơm gia đình mỗi ngày một khan hiếm ....
Tự vấn: Tôi có thấy một vài hiện tượng đó đang ẩn hiện trong gia đình tôi không? Lễ kính Thánh
Gia có ý nghĩa gì cho tôi không ? Tôi có thể làm gì để làm cho gia đình tôi nên tốt hơn
không???
(Lm Nguyễn an Ninh, 21 tháng 12, 2020)
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