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*THÁNH THẦN SẼ NGỰ XUỐNG TRÊN BÀ*

* VÂNG, TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA *

Tin mừng Thánh Luca đoạn 1: câu 26-38

Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ 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
Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người 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.

BẠN VÀ TÔI CÙNG ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA ĐỂ SỐNG TUẦN NÀY: (GIÊ-RÊ-MI-A 15,
16)

Đứng trước lời truyền tin của thiên sứ, Maria cũng không khỏi thắc mắc: “Việc ấy sẽ xảy
ra cách nào?”. Ở tuổi này, Maria đủ để hiểu biết rằng thụ thai mà không do sự can thiệp
của nam nhân là việc không thể được. Nhưng thiên sứ trấn an, giải thích và quả quyết
bằng chân lý “Không gì mà Thiên Chúa không làm được”, chân lý được quả quyết này
làm cho lòng tin của Maria thêm vững mạnh và chính lòng tin đó dẫn Maria đến chỗ thưa
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lời “xin vâng” đối với kế hoạch của Thiên Chúa.

Điều đó có nghĩa là lời xin vâng bao hàm cả một sự tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng
của Thiên Chúa. Sự kiện Chúa Giêsu đầu thai nơi Đức Maria là hiệu quả và biểu hiện, trên
bình diện sinh học, của một động tác đức tin có một không hai trong lịch sử, nhờ đó Đức
Maria đã hoàn toàn đón nhận Ngôi Lời duy nhất và hằng hữu của Thiên Chúa Cha.

Ngày nay, Chúa vẫn cần bạn và tôi sẵn sàng lãnh nhận sứ mạng Chúa giao phó THEO
như gương sáng của Đức Maria. Có lẽ bạn cũng thắc mắc như Mẹ Maria, như thiếu phụ
Samaria, như ông Nicôđêmô, đó là “làm sao chuyện ấy xảy ra được?”. Bạn hãy nghe lời
thiên sứ nói: “Không việc gì mà Thiên Chúa không làm được”.

*BẠN VÀ TÔI CÙNG QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Trong mùa kỷ niệm GIÁNG SINH này, BẠN
VÀ TÔI hãy nhớ kỹ câu chân lý ấy. Chúa đã vào đời làm người để cứu nhân loại, đem đến
cho con người ơn tái sinh, Đó là bạn sẽ phải làm cho những người nguội lạnh trong gia
đình bạn ý thức, và hiểu biết sâu sắc về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa.

*Bạn VÀ TÔI hãy lấy lòng đơn thành nhận lấy và QUYẾT TÂM làm đi! CHÚA SẼ GIÚP!!!

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com và .org - để Sống và Chia
sẻ Lời Chúa.
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