THIEN CHUA LA CHA CUA TOI - TIN MỪNG GIÁNG SINH

Tin Mừng Giáng Sinh : LUCA 1, 26-38

*TÔI NOI GƯƠNG MẸ MARIA LUÔN XƯNG MÌNH LÀ: "NỮ TỲ-TÔI TỚ- ĐẦY TỚ CỦA CHÚA"

„Bà Elisabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabrel đến một thành
miền Galilê, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse,
thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:"Mừng vui lên,
hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà". Nghe lời ấy bà rất bối rối, và tự hỏi öời chào
như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: „Thưa bà Maria, xin đừng sợ. vì bà đẹp lòng Thiên
Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên
cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua David, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacop đến muôn đời, và triều đại
của Người sẽ vô cùng vô tận". Bà Maria thưa với sứ thần: „Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi
không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp: „Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và
quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được
gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang
cưu mang một 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".

Bấy giờ bà Maria nói: „Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ
thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi" (Lc 1, 26-38)

Thiên Chúa đã chịu đựng những tội bất tín, bất trung qua nhiều thế hệ của dân Ngài, từ ngày
tạo dựng đất trời, khi người con yêu đầu tiên, Adam&Eva, đã phản bội tình yêu của Ngài, Ngài
đã tha thứ hết cho họ. Tuy vậy, trong ý định của Ngài, Ngài chuẩn bị một thiếu nữ thánh thiện
nơi trần thế cưu mang Con Một Yêu Quý của Ngài, sẽ xuống thế làm người, cứu nhân loại thoát
khỏi tội lỗi. "Chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây, người thiếu nữ
sẽ mang thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Emmanuen." (Is 7,14) "Nghĩa
là Chúa ở Với tôi - Trước tôi- Sau tôi- Trong tôi- Trên tôi - bên phải tôi- bên trái tôi. Có
Ngài ở cùng tôi chẳng thấy Cô Đơn!" (St. Patrick)

Hai ngàn năm sau, Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến Nazareth, miền Galilê „gặp một trinh nữ
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đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà David, trinh nữ ấy tên là Maria". Nàng là
một trinh nữ khiêm nhu, độ lượng, ngoan hiền, kiên định, biết sống hết mình với bất cứ điều gì
Thiên Chúa dạy. Sứ thần lên tiếng chào: „Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở
cùng Bà". „Nghe lời ấy bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì" vì bình thường
người Do Thái chào nhau „shalom"= bình an ở với bà. Maria liên tưởng ngay tới lời sứ thần chào
ông Ghit-ôn; „Chào chiến sĩ can trường! Đức Chúa ở cùng ông" (Tl 6,12).

Sau lời chào đó, ông Ghit-ôn được Thiên Chúa mạc khải một sứ mệnh. Vì thế Maria biết chắc
chắn mình sẽ được Thiên Chúa mạc khải một sứ mệnh hệ trọng. Thiên Chúa ở với trinh nữ
Maria không chỉ bằng quyền năng, bằng sự quan phòng mà còn bằng sự hiện diện chính Ngài.
„Đức Chúa ở cùng Bà",Thánh Thần Chúa bao phủ Maria trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Sứ thần: „Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà" . Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Maria
như ngọn lửa đốt lên trong cung lòng trinh trong, thánh hóa thân xác Maria trở nên tinh
tuyền, một nhiệm tích thiêng liêng trở thành thai nhi trong cung lòng trinh nữ Maria. Một
hài nhi mang nhân tính như tất cả hài nhi khác sẽ lớn dần lên nhờ „ quyền năng Đấng Tối
Cao sẽ rợp bóng trên bà" để gìn giữ bảo vệ "Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con
Thiên Chúa....... Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."..

Người Mẹ này sẽ truyền tặng cho thân thể Giêsu dòng máu huyết quản, những nét di truyền
thánh thiện, tính tình nhân ái, sự giáo dục thuở thơ ấu, phải núp bóng Đấng Tối Cao mà lớn lên,
tựa một đóa hoa ẩn kín chưa hề được chiếm hữu làm quà tặng dâng Thiên Chúa.„

Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói".". Mẹ Maria
thưa với sứ thần bằng tất cả con tim của Mẹ và với sự tự do ưng thuận của Mẹ luôn kết
hiệp với hành động Chúa Thánh Thần.

*TÔI CẦU NGUYỆN TRONG DỰ DẪN DẮT CỦA THÁNH LINH: Tạ ơn Chúa, cho con nhận ra
quyền năng Chúa Thánh Thần hoạt động kỳ diệu trong linh hồn Đức Maria. Tạ ơn Chúa đã
ban cho nhân loại Ơn Cứu Độ là Chúa Giêsu Kitô.

NHỜ Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống, là lửa tình yêu, và sự xức dầu ngọt ngào ở với
con, để con sống đẹp lòng Chúa như Mẹ Maria. Amen.
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Elisabeth Nguyễn (Giáng Sinh 2017)

--------------------------------
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