
THÁNH LU-CA

1. Thánh Lu-ca là ai?

Lu-ca đã tự giới thiệu về mình một

cách kín đáo và khiêm tốn trong sách

TĐCV. Trong cuộc truyền giáo lần thứ hai

của Phao-lô, Phao-lô đi đến Trô-a một

thành phố lớn nổi tiếng, thuộc Thổ Nhỉ Kỳ

ngày nay. Ở đó Phao-lô ngã bệnh nặng và

cần đến một thầy thuốc. Vị lương y nỗi

tiếng lúc ấy chính là Lu-ca.



Lu-ca bắt nguồn từ danh từ Latin "Lu-

canus" nói lên nguồn gốc của ngài là dân

ngoại (người gốc Macedonia) xem bản đồ

178. Theo lá thư Phao-lô gởi cho Ti-mô-

thê-ô “chỉ mình Lu-ca ở với Cha”, có nghĩa

là Lu-ca là bạn đồng hành truyền giáo của

thánh Phao-lô trong nhiều năm.



Trong Phi-lê-môn câu 24, Thánh Phao-lô liệt kê

Thánh Lu-ca vào số "những cộng sự viên của ngài";

còn trong Cô-lôs-sê ngài được gọi là "lương y". Vì

ông là dân ngoại, nên muốn vào hội đường người Do

thái ông phải cải đạo vào Do Thái giáo và chịu cắt bì

(xem phim cắt bì). Nguồn gốc của việc cắt bì xem (st

chương 17, 10 - 12).



2.Viết Tin Mừng cho ai? Ông viết TM này cho

những người ngoại đạo giống như ông (không biết

chút gì về Do thái giáo cũng như Ki-tô giáo). Những

người ngoại giáo này đang sống trong đế quốc Rô-

ma nhưng theo văn hoá Hy lạp (vì trước khi Rô-ma

xâm chiếm khu vực này thuộc đế quốc Hy lạp từ thời

Alexander đại đế). Họ là những người theo đa thần

giáo, họ thờ rất nhiều thần. (Bản đồ 117/251).





(Bản đồ

178/360)

Thời Lu-

ca đi rao

giảng



Ông muốn giới thiệu cho họ biết về Ki-tô

giáo và nhất là về Đức Giê-su Ki-tô chịu

đóng đinh trên thập giá, đã chết và sau 3

ngày đã sống lại, một tôn giáo mà ông chỉ

biết được qua lời giảng của Phao-lô mà ông

có dịp cùng đi và trở thành bạn đồng hành.

(Bản đồ 178/360)
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TIN MỪNG THÁNH LU-CA







Phần I : Lời Tựa (The Prologue).

1/.Đây là một công trình nghiên cứu kỹ lưỡng.

2/.Gởi cho Theophilus và qua ông cho những 
người bạn ngoại giáo.

3/.Giới thiệu về Ki-tô giáo mà ông đã tin và 
gia nhập.



I. THỜI THƠ ẤU:
ÔNG GIO-AN TẨY GIẢ VÀ ĐỨC GIÊ-SU

SINH RA VÀ SỐNG ẨN DẬT



Chương 1

Lời tựa

1Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra
công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực
hiện giữa chúng ta. 2Họ viết theo những điều mà các người
đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời
Chúa truyền lại cho chúng ta. 3Tôi cũng vậy, sau khi đã
cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên
tuần tự viết ra để kính tặng ngài, 4mong ngài sẽ nhận thức
được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.



1/.Truyền tin cho ông Da-ca-ri-a (Lc 1,1-25).

5Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê , có một vị tư

tế thuộc nhóm A-vi-gia , tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông

là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. 6Cả

hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên

Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của

Chúa, không ai chê trách được điều gì. 7Nhưng họ

lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi .

Vả lại, cả hai đều đã cao niên .



8Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc

tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm

ông : 9Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế,

ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền

Thờ của Đức Chúa. 10Trong giờ dâng hương đó, toàn

thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. 11Bỗng một

sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên

phải hương án . 12Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối ,

và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông.



13Nhưng sứ thần bảo ông : “Này ông Da-ca-ri-a,

đừng sợ , vì Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin :

bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con

trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an . 14Ông sẽ

được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ

hoan ngày con trẻ chào đời. 15Vì em bé sẽ nên cao cả

trước mặt Chúa . Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều

không uống . Và ngay khi còn trong lòng mẹ , em đã

đầy Thánh Thần. 16Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-

en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.



17Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-

a , em sẽ đi trước mặt Chúa , để làm cho lòng cha

ông quay về với con cháu , để làm cho tâm tư kẻ ngỗ

nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn

bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” 18Ông Da-ca-ri-

a thưa với sứ thần : “Dựa vào đâu mà tôi biết được

điều ấy ? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn

tuổi.” 19Sứ thần đáp : “Tôi là Gáp-ri-en , hằng đứng

chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với

ông và loan báo tin mừng ấy cho ông.



20Và này đây ông sẽ bị câm , không nói được,

cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã

không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng

nghiệm đúng thời đúng buổi.” 21Dân chúng đợi

ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong

cung thánh lâu như thế. 22Lúc đi ra, ông không

nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã

thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông,

ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.



23Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông

trở về nhà. 24Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có

thai, bà ẩn mình năm tháng. 25Bà tự nhủ : “Chúa

đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất

nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”



Biến cố truyền tin cho ông Da-ca-ri-a.

 Những tư tế thuộc chi tộc Lê-vi được

chia thành 24 nhóm nhỏ (mỗi nhóm thay

phiên nhau phục vụ đền thờ trong một

tuần), trong đó A-vi-gia thuộc nhóm thứ

tám. (Mỗi nhóm thay phiên nhau phục vụ

trong Đền Thờ một tuần lễ (x. 1 Sb

24,19).



 Da-ca-ri-a là người thuộc nhóm này (nhóm

A-vi-gia).

 Ông được trúng thăm để dâng hương cho

Chúa trong đền thờ (Ai được làm phần vụ này

thì đó là một vinh dự hy hữu, vì số tư tế quá

đông. Thường dâng hương vào buổi sáng và

buổi chiều, vào giờ tế lễ: thay than và hương

trên bàn hương trước Nơi Cực Thánh (x. Xh

30,6-8).





2/.Truyền tin cho Đức Ma-ri-a (Lc 1,26-38).

26Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên
Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-
li-lê, gọi là Na-da-rét , 27gặp một trinh nữ đã thành
hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi
vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên ,
hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng
bà .” 29Nghe lời ấy, bà rất bối rối , và tự hỏi lời chào
như vậy có nghĩa gì .



30Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì

bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Và này đây bà sẽ thụ thai,

sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su . 32Người 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 Đa-vít, tổ tiên Người. 33Người sẽ trị vì nhà Gia-

cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng

vô tận .” 34Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ

xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ

chồng !”



35Sứ 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. 36Kìa bà Ê-li-sa-bét, 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, 37vì đối với Thiên
Chúa , không có gì là không thể làm được.”
38Bấy giờ bà Ma-ri-a 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.





Bài tường thuật này được viết song đối với bài

tường thuật trước. Truyện âm thầm xảy ra ở làng

Na-da-rét nhỏ bé. Sứ mệnh của Đức Giê-su ban

đầu được mô tả giống như sứ mệnh của vị Mê-

si-a điển hình, với những lời sấm của Is 7,14;

9,6 và 2 Sm 7,14.16 (x. cc. 31-33); rồi sau đó,

giống như sứ mệnh của vị Con tuyệt hảo của

Thiên Chúa (c.35; x. Rm 1,4).



Một trinh nữ thụ thai mà vẫn còn đồng

trinh: đó là dấu chỉ Ngôi Con Thiên Chúa

độc nhất và huyền bí này. Hai bài tường

thuật song song cho thấy Đức Giê-su trổi

vượt hơn Gio-an, cũng như lòng tin có suy

nghĩ của Đức Ma-ri-a tương phản với thái

độ hoài nghi của ông Da-ca-ri-a.





 Lời chào của sứ thần gọi Đức

Maria là Đấng đầy ân sủng.

 Đức Maria bối rối và lo lắng (vì

đây mới là giai đoạn đính hôn).

 Lời trấn an của sứ thần.

 Lời xin vâng của Đức Maria.



3/.Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét (Lc 1,39-56).

39Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào

một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40Bà vào nhà ông Da-ca-

ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe

tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên,

và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42liền kêu lớn tiếng và

nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ,

và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.



43Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với

tôi thế này ? 44Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng

em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui

sướng. 45Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ

thực hiện những gì Người đã nói với em .”







 Nhà ông Da-ca-ri-a ở đâu?

 Có lẽ là một trong mười một địa hạt của miền Giu-đê.

Nay người ta nghĩ đó là A-in Ca-rim, cách Giê-ru-sa-

lem 6 km về phía Tây (giữa Giê-ru-sa-lem và Bê-lem).

 Như vậy thì từ Na-da-rét nơi Đức Maria được truyền tin

đến A-in Ca-rim (Ein-Karin) là một đoạn đường dài

144,7 km (là đoạn đường hiện nay). Thời Đức Maria

đoạn đường này chỉ có thể đi bộ hoặc đi lừa, mỗi ngày

đi được khoảng 10 km.



 Nếu không vì một lý do bác ái cao độ, Đức

Maria không thể và không đủ can đảm để có

thể đi suốt một đoạn đường dài gian khó như

vậy mà chỉ đi một mình. Do đó chắc chắn,

Maria cũng phải mất thời gian để tìm người

đồng hành với mình, và phải chuẩn bị hành

trang trước khi lên đường.





• Qua lời chào này bà Ê-li-sa-bét mới biết rằng cô em họ của

mình đã được đính hôn.

• Và đã được trở thành thân mẫu Chúa (nhờ Thánh Linh Thiên

Chúa linh ứng cho bà).

• Ê-li-sa-bét vô cùng ngạc nhiên và sung sướng vì không chỉ

được thân mẫu Chúa đến thăm và còn hứa ở lại giúp mình

trong những ngày tháng sắp tới.

• Hiểu như vậy ta mới thấu cảm được tâm trạng của Ê-li-sa-bét

lúc đó. Bà vô cùng hạnh phúc trước một ân huệ quá lớn lao.



4/.Bài ca Magnificat (Lc 1,46-56).

46Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Linh hồn tôi ngợi

khen Đức Chúa, 47thần trí tôi hớn hở vui mừng vì

Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48Phận nữ tỳ hèn

mọn, Người đoái thương nhìn tới ; từ nay, hết

mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều

cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn !



50Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót

những ai kính sợ Người. 51Chúa

giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan

phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người

nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 53Kẻ đói

nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu

có, lại đuổi về tay trắng.



54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của

Người, 55như đã hứa cùng cha ông

chúng ta, vì Người nhớ lại lòng

thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-

ham và cho con cháu đến muôn đời.”
56Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-

bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.





Bài ca “Ngợi Khen” 

(Magnificat)



Bài ca "Ngợi Khen" (Magnificat)

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ 

Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

và cho con cháu đến muôn đời."



Tâm tình của Đức Maria qua lời Kinh

Magnificat:

1. Đức Maria cảm tạ Chúa về những ân huệ lớn lao

mà Chúa đã ban cho mình (trở thành mẹ Đấng

Cứu Thế) và ban cho bà chị họ Elizabeth (là mẹ

của Đấng Tiền Hô).

2. Đức Maria hiểu biết rõ ràng rằng những ân huệ

lớn lao trên là những ân huệ nhưng không Chúa

ban, chứ không do sự xứng đáng của con người

(tất cả là hồng ân).



3.Những người được Chúa thương và chúc phúc là ai?

Đức Maria cho ta thấy rằng những người được Chúa

thương và chúc phúc có hai đặc tính sau đây:

 Là những người khiêm nhường.

 Là những người biết kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa là

một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần (Thứ Bảy là ơn

Kính Sợ Đức Chúa Trời). Kính sợ Chúa không có nghĩa

là phải trốn chạy hoặc tránh xa Chúa, nhưng là yêu

thương tin tưởng phó thác và vâng phục Thánh Ý Chúa

trong mọi sự (Chúa muốn điều gì, ta muốn điều đó).



5/.Gio-an Tẩy Giả chào đời (Lc 1,57-66).

57Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-

li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58Nghe

biết Chúa đã quá thương bà như vậy,

láng giềng và thân thích đều chia vui

với bà.







6/.Cắt bì và đặt tên cho Gio-an (Lc 1,59-66).

59Khi con trẻ được tám ngày , họ đến làm phép

cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt

cho em. 60Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không,

phải đặt tên cháu là Gio-an .” 61Họ bảo bà :

“Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như

vậy cả.” 62Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem

ông muốn đặt tên cho em bé là gì.



63Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : “Tên cháu

là Gio-an .” Ai nấy đều bỡ ngỡ . 64Ngay lúc ấy,

miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc

tụng Thiên Chúa. 65Láng giềng ai nấy đều kinh

sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền

núi Giu-đê. 66Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và

tự hỏi : “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và

quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em .







7/.Bài ca “Chúc Tụng” (Benedictus)(Lc 1,67-79).

67Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-
ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng :
68“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en t

đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
69Từ dòng dõi trung thần Đa-vít ,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,



70như Người đã dùng miệng

các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa :
71sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ
hằng ghen ghét ;
72sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

và nhớ lại lời xưa giao ước ;
73Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,



74và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75để ta sống thánh thiện

công chính trước nhan Người,

mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
76Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

là ngôn sứ của Đấng Tối Cao :

con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người ,



77bảo cho dân Chúa biết :

Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên .
78Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

cho Vầng Đông

tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong
bóng tử thần , dẫn ta bước vào đường nẻo bình
an .”





8/.Gio-an Tẩy Giả sống ẩn dật (Lc 1,80).

80Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng

vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho

đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.





Tóm Tắt Chương 1

1/. Lời tựa.

2/. Truyền tin cho Da-ca-ri-a.

3/. Truyền tin cho Đức Maria.

4/. Maria đi viếng bà Ê-li-da-bét.

5/. Bài ca Magnificat.

6/. Gio-an Tẩy Giả chào đời.

7/. Cắt bì và đặt tên cho Gio-an.

8/. Bài ca Chúc Tụng Benedictus.





Chương 2
ĐỨC GIÊ-SU RA ĐỜI



1/.Đức Giê-su giáng sinh (Lc 2,1-14).
1Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền 

kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ . 2Đây là 

cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời 

ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri . 3Ai nấy 

đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. 4Bởi 

thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-

lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem , miền Giu-

đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít.



5Ông lên đó khai tên cùng với người đã

thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy

đang có thai. 6Khi hai người đang ở đó, thì

bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai

hoa. 7Bà sinh con trai đầu lòng , lấy tã bọc

con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông

bà không tìm được chỗ trong nhà trọ .



8Trong vùng ấy, có những người chăn
chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh
giữ đàn vật. 9Bỗng sứ thần Chúa đứng bên
họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả
chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi
hùng. 10Nhưng sứ thần bảo họ : “Anh em
đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin
mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn
dân :



11Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra

cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người

là Đấng Ki-tô Đức Chúa . 12Anh em cứ dấu

này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy

một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng

cỏ.” 13Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp

với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa

rằng :



14“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới

thế cho loài người Chúa thương .”

2/. Các mục đồng đến viếng (Lc 2,15-20).
15Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để

về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta

sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra , như Chúa

đã tỏ cho ta biết.” 16Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi,

họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi

đặt nằm trong máng cỏ.



17Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ

về Hài Nhi này. 18Nghe các người chăn chiên

thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19Còn bà Ma-

ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy , và suy đi

nghĩ lại trong lòng . 20Rồi các người chăn chiên

ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa ,

vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng

như đã được nói với họ.





 Với Lu-ca, gia phả của Đức Giê-su đi từ dưới lên

(tức là từ Giu-se đến A-đam). Qua gia phả này

Thánh Lu-ca muốn chứng minh Đức Giê-su là một

con người thật, là con cháu của A-đam và E-và.

 Trong khi Mát-thê-ô thì kể Đức Giê-su xuất thân từ

Ab-ra-ham, tổ phụ của dân Do Thái, cho nên Đức

Giê-su là một người Do Thái đích thực.

Đức Giê-su Giáng Sinh

1. Gia phả ĐG (đem từ chương 3)





Giu-se là con Ê-li, Ê-li con Mát-tát, Mát-
tát con Lê-vi, Lê-vi con Man-ki, Man-ki con
Gian-nai, Gian-nai con Giô-xếp. Giô-xếp con
Mát-tít-gia, Mát-tít-gia con A-mốt, A-mốt con
Na-khum, Na-khum con Khét-li, Khét-li con
Nác-gai. Nác-gai con Ma-khát, Ma-khát con
Mát-tít-gia, Mát-tít-gia con Sim-y, Sim-y con
Giô-xếch, Giô-xếch con Giô-đa. Giô-đa con
Giô-kha-nan, Giô-kha-nan con Rê-sa, Rê-sa
con Dơ-rúp-ba-ven, Dơ-rúp-ba-ven con San-
ti-ên.



Nê-ri con Man-ki, Man-ki con Át-đi, Át-đi con
Cô-xam, Cô-xam con En-mơ-đam, En-mơ-đam
con Er. Er con Giê-su, Giê-su con Ê-li-e-de, Ê-
li-e-de con Giô-rim, Giô-rim con Mát-tát, Mát-
tát con Lê-vi. Lê-vi con Si-mê-ôn, Si-mê-ôn
con Giu-đa, Giu-đa con Giô-xếp, Giô-xếp con
Giô-nam, Giô-nam con En-gia-kim, En-gia-
kim con Ma-li-a, Ma-li-a con Mi-na, Mi-na
con Mát-tát-ta, Mát-tát-ta con Na-than, Na-
than con Đa-vít.



Đa-vít con Gie-sê. Gie-sê con Ô-vết, Ô-vết
con Bô-át, Bô-át con Xan-môn, Xan-môn
con Nác-sôn. Nác-sôn con Am-mi-na-đáp,
Am-mi-na-đáp con Át-min, Át-min con Ác-
ni, Ác-ni con Khét-rôn, Khét-rôn con Pe-
rét, Pe-rét con Giu-đa. Giu-đa con Gia-
cóp, Gia-cóp con I-xa-ác, I-xa-ác con Áp-
ra-ham.



Na-kho con Xơ-rúc, Xơ-rúc con Rơ-u, Rơ-u
con Pe-léc, Pe-léc con Ê-ve. Ê-ve con Se-lác.
Se-lác con Kê-nan, Kê-nan con Ác-pắc-sát,
Ác-pắc-sát con Sêm, Sêm con Nô-ê, Nô-ê con
La-méc. La-méc con Mơ-thu-se-lác. Mơ-thu-
se-lác con Kha-nốc, Kha-nốc con Gie-rét, Gie-
rét con Ma-ha-lan-ên, Ma-ha-lan-ên con Kên-
nan. Kên-nan con E-nốt, E-nốt con Sết, Sết
con A-đam và A-đam là con Thiên Chúa. (Lc
3, 23-38).





Cuộc kiểm tra dân số của hoàng đế Au-gút-tô

Giu-se buộc phải đưa
Maria bạn mình đã
mang thaigần đến ngày
sinh đi từ Na-da-rét
(Miền Bắc Ga-li-lê) về
Bê-lem (Miền Nam Giu-
đê) vì Giu-se thuộc dòng
dõi Đa-vít, thuộc chi tộc
Giu-đa ở Bê-lem.

Hoàng đế Au-gút-tô (ông này làm hoàng đế Rô-ma từ
năm 29 TCN đến năm 14 sau CN)



Biến cố này xem
ra như là tình cờ
nhưng thực sự đã
được xảy ra như
một sự quan
phòng của TC.
Nhờ đó mà ĐG đã
được sinh ra nơi
chính quê hương
mình là Bê-lem
miền Giu-đê chứ
không phải sinh
ra tại Na-da-rét.



Một chuyến đi gian khổ dài 150 cây số và chỉ có

thể đi bộ hoặc đi lừa. 150 cây số có thể đi mất đến 15

ngày, vì mỗi ngày chỉ đi được 10 km.

Khi Mẹ Maria gần đến ngày sinh thì hoàng đế Ao-

gút-tô ra lệnh kiểm tra dân số, buộc người dân phải

về quê quán của mình để làm giấy tờ kiểm tra. Bởi

thế, “ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê

lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì

ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít” (Lc 2, 4).



Một chặng đường 150 cây số, đối với hai người, đó là một

chặng đường quá sức gay go vì thời đó đường chưa lát gạch,

chưa trải nhựa; một phần lớn vùng này ở trong lãnh thổ của Đế

quốc La Mã, và phương tiện di chuyển duy nhất là dùng lừa hay

lạc đà. Thêm nữa Maria thì gần đến ngày sinh.

Bê-lem tên cũ gọi là Ép-ra-tha ở phía nam cách Giê-ru-sa-lem

7 cây số và ở vĩ tuyến cao 750 mét. Dù đây là thành phố của vua

Đa-vít và của bà Ra-kên, người vợ thứ hai của ông Gia-cóp được

chôn cất ở đó, nhưng thời đó thành phố này là một thành phố

nhỏ. Đó là con đường núi có nhiều đoàn người ca-ra-van dùng

con đường này để đi từ Giê-ru-sa-lem đến Ai Cập.



Các Phúc Âm không nói gì về phương tiện di chuyển của

thánh Giu-se và Maria nhưng chúng ta có thể hình dung

hai đấng đã phải dùng lừa để chở theo thức ăn và ít đồ

dung cần thiết. Thánh Giu-se và Đức Maria cũng có thể

ngủ ba hoặc bốn đêm ở ngoài trời hoặc trong quán trọ.

Một chuyến đi khó khăn mà đến gần ngày sinh, hai người

không tìm chỗ nào khác trú chân ngoài chuồng bò.

Lễ Giáng Sinh nhắc chúng ta nhớ lại lòng can đảm và

tận tụy của Đức Maria và Thánh Giu-se đã phải chịu đựng

bao nhiêu khó khăn để vượt qua giai đoạn thử thách này.



Đức

Maria 

sinh

Chúa

Giê-su

tại Bê-

lem



“Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài
đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa
đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung
quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo
họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin
mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay,
một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua
Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu
này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh
bọc tã, nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên binh
hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:”
(Lc 2, 8-13)



"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."



 Ở Bê-lem có một tập tục rất lạ là khi có một trẻ nam mới

sinh ra thì dân làng đến đàn hát chúc mừng. ĐG sinh ra tại

Bê-lem nhưng không ai hay biết để chúc mừng và TC đã

sai các Thiên Thần đến làm việc đó thay cho dân làng Bê-

lem. Ngoài ra Thiên Sứ còn báo tin cho các mục đồng đến

chúc mừng (là những người nghèo khổ thất học và cũng

không có địa vị cao trong xã hội thời đó).

 Đây là lần I, ĐG Con TC Làm Người tự tỏ mình ra trước

tiên cho các mục đồng là những người nghèo khổ.

 Lễ Giáng Sinh là một trong ba Mầu Nhiệm lớn: Mầu

Nhiệm Ngôi Hai Xuống Thế Làm Người.



3/.Cắt bì và đặt tên cho Giê-su (Lc 2,21).

21Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa

là đến lúc phải làm lễ cắt bì , người

ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su ; đó là

tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước

khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.



3. Đức 

Giê-su 

chịu phép 

cắt bì tám 

ngày sau 

khi sinh.



ĐỨC GIÊ-SU CHỊU PHÉP CẮT BÌ



1. Luật cắt bì.

2. Ai ra luật cắt bì? Chính TC Gia-vê ra luật này khi lập giao

ước với Ab-ra-ham.

“Đây là giao ước của Ta mà các ngươi phải giữ, giao ước

giữa Ta với các ngươi, với dòng dõi ngươi sau này: mọi đàn

ông con trai của các ngươi sẽ phải chịu cắt bì”. (St 17, 10)

“Sinh được tám ngày, mọi con trai của các ngươi sẽ phải

chịu cắt bì, từ thế hệ này qua thế hệ khác, kể cả nô lệ sinh

trong nhà, hay nô lệ các ngươi dùng bạc mà mua của bất cứ

người ngoại bang nào không thuộc dòng dõi các ngươi”. (St

17, 12)





 Tất cả nam giới thuộc dân tộc Do Thái đều phải

trải qua lễ cắt bì (cắt da quy đầu) vào ngày thứ 8

sau khi họ chào đời. Nếu không, người đó sẽ

không được công nhận là dân Do Thái.

 Người Do Thái rất hiếm khi kết hôn ngoại tộc,

nhưng nếu trường hợp đó xảy ra, người đàn ông

“dân ngoại” đó buộc phải thờ phụng Thiên Chúa

của người Do Thái và cũng phải cắt bì.





4/.Dâng Giê-su trong Đền Thánh (Lc 2,22-38).

22Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo
luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con
lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23như
đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai
đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho
Chúa” , 24và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa
truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu
non .



25Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-

ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những

mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en , và Thánh Thần

hằng ngự trên ông . 26Ông đã được Thánh Thần linh

báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi

được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa . 27Được Thần

Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài

Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã

truyền liên quan đến Người, 28thì ông ẵm lấy Hài Nhi

trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :





4. Tiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa trong đền thờ Giê-

ru-sa-lem.

Theo luật Mô-sê (Lv 12, 2-8) "Hãy nói với con cái Ít-ra-

en: Khi một người đàn bà có thai và sinh con trai, thì sẽ ra ô uế

trong vòng bảy ngày, nó sẽ ra ô uế như những ngày bị khó ở vì

kinh nguyệt. Đến ngày thứ tám, đứa trẻ sẽ được cắt bì nơi da quy

đầu.Rồi người đàn bà phải đợi ba mươi ba ngày cho máu được

thanh tẩy; nó không được đụng đến vật thánh nào và không được

vào thánh điện, cho đến khi mãn thời gian thanh tẩy của

mình. Nếu sinh con gái, thì người đàn bà sẽ ra ô uế trong vòng

hai tuần, như khi có kinh; rồi nó phải đợi sáu mươi sáu ngày cho

máu được thanh tẩy.





Khi mãn thời gian thanh tẩy, dù sinh con trai hay con gái,

nó phải đem đến cho tư tế, ở cửa Lều Hội Ngộ, một con chiên

một tuổi làm lễ toàn thiêu, và một bồ câu non hay một chim gáy

làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ tiến dâng chúng trước nhan ĐỨC CHÚA

và cử hành lễ xá tội cho nó và nó sẽ được thanh tẩy sau khi đã

xuất huyết.

Nếu không có phương tiện kiếm được chiên, thì nó sẽ bắt

một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non, một con để làm lễ

toàn thiêu, một con để làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội

cho nó, và nó sẽ ra thanh sạch."



Bài ca “An Bình Ra Đi” (Nunc dimittis)

29“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này được an bình ra đi .
30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31Chúa

đã dành sẵn cho muôn dân :
32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”





Như vậy Đức

Maria chỉ có

thể lên đền

thờ Giê-ru-

sa-lem để

dâng con cho

Chúa sau khi

sinh con 

được 40 

ngày.



*Ông Si-mê-ôn nói tiên tri (Lc 2,33-35).

33Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên s vì những lời
ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. 34Ông Si-mê-
ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a,
mẹ của Hài Nhi t : “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này
làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ongã xuống
hay đứng lên u. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời
chống báng v ; 35và như vậy, những ý nghĩ từ thâm
tâm nhiều người sẽ lộ ra x. Còn chính bà, một lưỡi
gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà y.”





*Bà An-na nói tiên tri (Lc 2,36-38).

36Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con
ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi
lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy
năm , 37rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà
không rời bỏ Đền Thờ , những ăn chay cầu nguyện,
sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa . 38Cũng vào lúc
ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về
Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên
Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem .





Bà tiên tri An-na:

 Tiểu sử bà An-na, con ông Pơ-nu-ên

thuộc chi tộc A-se,

 Bà giới thiệu ĐG như là cứu Chúa

của toàn dân It-ra-en.





5/. Trở về Na-da-rét (lc 2,39-40).

39Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật

Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét,

miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên,

thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan , và hằng được ân

nghĩa cùng Thiên Chúa .



5/. Đức Giê-su sống ẩn dật tại Na-da-rét.

 ĐC phải sống ẩn dật suốt 30 năm vì theo tập

tục Do Thái, người đàn ông trưởng thành phải

từ 30 tuổi trở lên. Người đó mới có quyền lên

tiếng công khai trong hội đường. (xem Gr 1, 6)





6/.Trẻ Giê-su trong Đền Thờ (Lc 2,41-52).

41Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội
đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua . 42Khi
Người được mười hai tuổi , cả gia đình cùng
lên đền, như người ta thường làm trong ngày
lễ. 43Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu
bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ
chẳng hay biết.



44Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với

đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường,

mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người

quen thuộc. 45Không thấy con đâu, hai ông

bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. 46Sau ba

ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong

Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa

nghe họ, vừa đặt câu hỏi .



47Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông

minh và những lời đối đáp của cậu. 48Khi thấy

con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với

Người : “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như

vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải

cực lòng tìm con !” 49Người đáp : “Sao cha mẹ

lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn

phận ở nhà của Cha con sao?” 50Nhưng ông bà

không hiểu lời Người vừa nói .



- Đức Giê-
su ngồi giữa
các bậc thầy
Do-Thái khi
lên 12 tuổi.
(ĐG tự tỏ
mình ra cho
các bậc thầy
của người
DT).



7/.Đức Giê-su sống ẩn dật tại Na-da-rét(Lc 2,51-52)

51Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở

về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ

Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong

lòng. 52Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan,

thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa

và người ta .



Đức Giê-su về
với cha mẹ và
vâng phục các
ngài. Do đó ngài
quen và nói
giọng của người
miền bắc, chứ
thực ra Ngài là
người miền nam
sinh tại Bê-lem
xứ Giu-đê thuộc
chi tộc Giu-đa.

- Đức Giê-su về sống tại Na-da-rét (miền bắc nước DT)



Tóm Kết Chương 2

1/. Đức Giê-su giáng sinh.

2/. Các mục đồng viếng thăm.

3/. Cắt bì và đặt tên cho trẻ Giê-su.

4/. Dâng trẻ Giê-su và Đền Thờ.

5/. Trở về Na-da-rét.

6/. Trẻ Giê-su trong Đền Thờ năm 12 tuổi.




