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PHÚC ÂM ( Gospel): Lc 2, 22-40 (bài dài) 
 
Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho 
Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa". 
Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. 
Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ 
niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết 
trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu 
đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc 
tụng Thiên Chúa rằng: 
"Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ 
mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân 
Chúa". 
Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với 
Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng 
dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để 
tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!" 
Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống 
với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày 
ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho 
tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. 
Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn 
lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người. Đó là lời Chúa. 
_____________________________ 
  
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary): Luca 2:22-40 
 
Thánh Luca muốn miêu tả Chúa Giêsu và Thánh Gia Thất là những người Do Thái rất trung thành, luôn tuân 
giữ hai điều luật pháp như: việc tẩy uế người mẹ sau khi sinh con (Lê-vi 12: 1-8) và việc dâng con trai đầu lòng 
cho Thiên Chúa (Xuất 13: 2, 12-16). Nghi thức tẩy uế kêu gọi một sự hy sinh. Bà Maria và ông Giuse mang đến 
hai con chim bồ câu, một lễ vật của người nghèo. Trong câu chuyện trình bày này, chúng ta được gặp hai người 
Do Thái cao niên và rất sùng đạo trung thành, ông Simêon và bà Anna, những người đã làm chứng cho bản chất 
thật sự của hài nhi Giêsu. Những vị thánh cao niên đại diện cho giới sùng đạo trung thành của Do Thái: giới biết 
vâng lời, thường xuyên cầu nguyện và luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong Đền thờ và cả tại gia, họ 
luôn khao khát và hy vọng Lời Hứa của Thiên Chúa được thực hiện. Họ là chân dung của người Do Thái đón 
chào Chúa Giêsu - trái ngược với những người Pharisiêu và Kinh sư, là những người tượng trưng cho người Do 
Thái đã khước từ Chúa Giêsu. 
 
Ngoài ra, đối với thánh Luca, câu chuyện này giúp ông nói về “chủ đề tiếp nối” giữa Do Thái giáo và Thiên 
Chúa giáo. Ông Simêon và bà Anna, hai người Do Thái đạo đức, đã nhìn nhận và đón nhận Đấng Cứu Thế mới, 
Đấng sẽ là ánh sáng chiếu soi dân ngoại và là sự vinh quang cho dân tộc Do thái. Ông Simêon nói một cách 
bóng bẩy về phần đau khổ của Chúa Giêsu trong cảnh tượng này. Chúa Giêsu và cuộc đời của Ngài sẽ là một 
‘lưởi gươm đau khổ’ cho Đức Maria và cũng là dấu hiệu của nhiều người sẽ từ chối Ngài. Vì vậy, khi ông 
Simêon và bà Anna nhận ra tin mừng Chúa Giêsu đến, họ muốn làm cho người đọc biết về cái giá phải trả của 
việc đón nhận Đấng Cúư Thế. Những lời tiên tri của ông Simêon về Chúa Giêsu đã được minh xác bởi bà Anna 
tuổi đã cao niên. Bà tạ ơn Thiên Chúa và các nhân chứng về đứa trẻ cho tất cả những ai đã nuôi niềm hy vọng 
sống động “về ơn cứu độ của Nước DoThái”. 



 

Câu Hỏi Chia Sẻ Đức Tin (Faith Sharing Questions) 
 
 
1. Chia sẻ với nhóm hoặc với người bên cạnh điều gì đã xúc động bạn nhiều nhất trong Phúc âm. Với câu hỏi 
đầu tiên này, chúng ta hãy cố gắng tránh bình luận về những gì người khác đã chia sẻ. Chúng ta chỉ cần chia sẻ 
những gì trong thâm tâm mình và sau đó để phiên người khác chia sẻ. 

2. Trong Phúc Âm, ông Simêon nói với bà Maria rằng một ‘lưỡi gươm đau khổ’ sẽ đâm vào trái tim bà vì Chúa 
Giêsu, con bà. Bạn có thể kể một ‘lưỡi gươm đau khổ’ mà bạn đã phải đối phó, và điều gì đã giúp bạn vác cây 
thập giá đó? 

3. Ai là Simêon và Anna trong cuộc đời bạn, những người tiên đóan về lời Chúa và cũng là những chiến binh 
cầu nguyện? 

4. Khi bạn quay nhìn lại cảnh gia đình mà mình đã lớn lên, bầu khí đức tin lúc đó như thế nào? 

5. Bạn có thể chia sẻ một lời khôn ngoan nào cho các gia đình sống ngày nay? 

6. Nêu một việc trong phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu thì chúng ta cần 
phải chú ý và hành động như thế nào? 

 

 


