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Trong cuốn sách “Vision 2000”, Cha Mark Link, S.J., 
có kể câu chuyện một em bé nhà nghèo đang ngồi 

đánh giày tại Nhà ga Trung tâm New York (Grand Central 
Station). Trong khi tay cầm miếng vải đánh đi đánh lại 
đôi giày của người khách, chiếc mề đay bằng bạc đong 
đưa nơi cổ em. Ông khác thấy vậy tò mò hỏi:

- Cháu đeo miếng kim loại gì đó?
- Đó là ảnh Mẹ Chúa Giêsu đấy mà.
- Tại sao cháu đeo ảnh của bà ấy? Bà ấy nào có khác 

mẹ cháu đâu?
Cậu bé trả lời:
- Cháu không biết rõ. Nhưng có một sự khác biệt vô 

cùng giữa người con của Mẹ Maria và cháu: Con Đức Mẹ 
là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa toàn năng. Cháu đeo 
ảnh của Đức Mẹ để nhờ Mẹ mang người con Giêsu đến 
giúp cháu và ba mẹ cháu.

Câu nói của cậu bé đánh giày nhắc nhở chúng ta về 
việc Đức Mẹ Maria mang Chúa Cứu Thế đến người chị 
họ Êlisabét cũng đang mang thai Thánh Gioan Tẩy Giả 
như được tường thuật trong Bài Phúc âm của Chúa nhật 
IV Mùa Vọng năm C hôm nay. Cuộc thăm viếng này 
không chỉ là để bày tỏ sự chia sẻ giúp đỡ của Đức Mẹ 
đối với người chị họ Êlisabét mà quan trọng hơn, đó là 
câu chuyện của đức tin và tình yêu mến giữa hai đấng. 
Rõ ràng bà Êlisabét và thai nhi Gioan Tẩy Giả nhận ra 
sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ Maria 
vì khi nghe tiếng chào của Mẹ Maria, người con trong dạ 
bà Êlisabét đã nhảy mừng. Vì thế bà Êlisabét đã thốt lên: 
“Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi?” (Lc 
1:43). 

Đây là một sự chào đón ấm áp mà Thai nhi Giêsu đã 
nhận được từ gia đình của bà Êlisabét, khác hẳn với sự 
đón tiếp lạnh lùng mà Ngài nhận được sau này tại Bêlem 
khi không quán trọ nào có chỗ cho Ngài (Lc 2:7). Vì thế, 
chúng ta hãy học nơi Bà Êlisabét và thai nhi Gioan Tẩy 
Giả niềm vui mừng tiếp nhận Thiên Chúa trong cuộc đời 
mình. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có cảm thấy vui 
mừng vì được chúc phúc mỗi khi Chúa đến viếng thăm 
chúng ta hay không. Thái độ và cảm giác của chúng ta 
ra sao khi đến Nhà thờ mỗi Chúa nhật để gặp gỡ Chúa 
trong Bí tích Thánh Thể? Chúng ta có cảm thấy phúc lành 
phúc khi được kết hợp với Chúa trong lời cầu nguyện hay 
không? Bởi vì Chúa Giêsu đã nên một với mọi người nơi 

Mầu nhiệm Nhập Thể, liệu chúng ta có nhận ra sự hiện 
diện của Chúa nơi những người khác, cách riêng những 
người nghèo khổ, đau yếu, và bị bỏ rơi hay không? 

Cuộc thăm viếng mau mắn của Mẹ Maria đến nhà 
người chị họ Êlisabét đang mang thai được 6 tháng sau 
khi được sứ thần Gabrien báo tin cũng cho thấy Đức Mẹ 
không quản ngại gì đến bản thân để không những chỉ 
giúp đỡ bà Êlisabét, nhưng quan trọng hơn là đem Chúa 
Giêsu đến cho bà. Cũng thế, noi gương Mẹ Maria, chúng 
ta hãy là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa cho mọi 
người khi chúng ta hết mình phục vụ tha nhân. Lễ Giáng 
Sinh sắp đến là dịp chúng ta gặp gỡ gia đình và bạn bè 
với tình cảm thiết tha. Nhưng chúng ta cũng đừng quên 
có những người bị bỏ rơi không phải chỉ trên đường phố 
nhưng có khi ngay trong những người thân và bạn bè của 
chúng ta. Vì thế, việc ăn mừng Lễ Giáng Sinh sẽ trở nên 
lạnh lẽo nếu Chúa Giêsu không sinh hạ trong cõi lòng 
của chúng ta. Những món quà chúng ta trao cho nhau sẽ 
không có mục đích trừ phi Thiên Chúa cũng là món quà 
được trao ban không chỉ trong mùa Giáng Sinh nhưng 
trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. 

Cuộc thăm viếng bà Êlisabét của Mẹ Maria khiến tôi 
liên tưởng đến những cuộc viếng thăm khác. Đó là cuộc 
viếng thăm của các thừa tác viên đem Chúa Giêsu Thánh 
Thể đến cho những bệnh nhân, của các hội viên Legio 
đến với người đau yếu mỗi tuần lễ, của các em thiếu nhi 
trong Giáo xứ chúng ta đến những nhà hưu dưỡng hoặc 
người vô gia cư trong dịp Lễ Tạ Ơn. Đây là những cuộc 
viếng thăm của lòng tin và lòng yêu mến bởi vì qua đó 
chúng ta tiếp tục sứ mạng của Mẹ Maria đem Chúa đến 
cho tha nhân.

Ước gì trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này, 
chúng ta hãy cố gắng hơn nữa trong việc gặp gỡ Chúa 
Giêsu qua Thánh lễ và việc cầu nguyện để rồi chúng ta 
có thể gặp gỡ Ngài dễ dàng hơn nơi tha nhân như Chân 
phước Mẹ Têrêxa khẳng định: “Nếu chúng ta nhận ra 
Chúa Giêsu dưới hình bánh, chúng ta sẽ không thấy khó 
khăn gì khi nhận ra Ngài nơi những người nghèo khổ.” 
Và đó cũng là bí mật về niềm vui lây lan và lòng thương 
cảm vô biên trong cuộc sống của Chân phước Mẹ Têrêxa 
và hy vọng là của chúng ta nữa.

Linh muïc  Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Câu ghi lòng cho tuần: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Lc. 1, 38
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