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LÁ THƯ LINH HƯỚNG 

 

 

Lm. Giuse Trần P   S n 

Trời cao, hãy đổ sƣơng xuống 

Và ngàn mây hãy mƣ   ấng  huộ  tội 

Trời cao, hãy đổ sƣơng xuống 

Và ngàn mây, hãy mƣ   ấng  ứu đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài hát “Trời C o”  ủ  nhạ  sĩ Duy Tân quen thuộ  trên, dẫn 
đƣ   húng t  vào Mù  Vọng thánh thiêng với bốn Chú  Nhật, 
tƣợng trƣng  ho thời gi n mấy ngàn năm  á  Thánh Tổ Phụ và  á  
Ngôn Sứ trông đợi Chú  Cứu Thế đến.  

Nhắ  đến mƣ , ngƣời t  vẫn  òn bàng hoàng xót x  khi vào sáng 
4.11.2017 vừ  qu , trận bão D mrey (bão số 12) tàn phá Phú Yên 
– Khánh Hò , gây nhiều thƣơng vong, nhà sập,  ây đổ, đƣờng sá 
ngổn ng ng…1.   u thƣơng đến thế, lòng dạ nào  òn nghĩ đến 
mƣ ,  ầu mƣ !  

                                 
1 Tuần báo CG&DT số 2131 từ 10.11 đến 16.11.2017 tr ng 1. 
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Tuy thế, hãy đặt mình trong bối  ảnh đất nƣớ  Do Thái, nơi thiên 
nhiên khắ  nghiệt khi 60% diện tí h là s  mạ , lƣợng mƣ  trong 
năm vào khoảng 50mm, tứ  bằng 1/30  ủ  Việt N m, t  thấy họ 
khát kh o, trông mong trời mƣ  thế nào2.  ặ  biệt, khi phải sống 
dƣới á h thống tr   ủ  đế quố  L -mã, dân Do Thái luôn trông  hờ 
một  ấng  ứu thế do Thiên Chú  s i đến. Họ đã mƣợn nỗi khắ  
khoải  ủ   h  ông thuở trƣớ  để  ầu xin: “Trời   o hãy đổ sƣơng 
xuống và ngàn mây hãy mƣ   ấng  huộ  tội”. 

1- Đấn  đến là Đấn  C uộc tội. 

Gio n Tẩy Giả là ngôn sứ gi o thời giữ  Cựu Ƣớ  và Tân Ƣớ . 
Ông  ó nhiệm vụ làm  ầu nối, và giới thiệu  ứ  Giêsu  ho quần 
chúng.  

Ngày ông  h u phép  ắt bì theo luật đạo Do Thái, D   ri , bố ông 
đã tràn đầy Thánh Thần liền nói tiên tri về ông: “Hài nhi hỡi,  on sẽ 
m ng tƣớ  hiệu là Ngôn Sứ  ủ   ấng Tối C o,  on sẽ đi trƣớ  mở 
lối  ho Ngƣời, bảo  ho dân Ngƣời biết Ngƣời sẽ  ứu độ là th   ho 
họ hết mọi tội khiên. Thiên Chú  là  ấng đầy lòng trắ  ẩn  ho Vầng 
 ông từ  hốn   o vời viếng thăm t , soi sáng những  i ngồi nơi 
tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn t  vào đƣờng nẻo bình  n” (Lc 
1, 76-79). D   ri  đã tiên tri về v i trò tiền hô, dọn đƣờng  ho 
Thiên Chú  giầu lòng xót thƣơng  ủ   on mình là Gio n. Thiên 
Chú  ấy là Thiên Chú  đầy lòng trắ  ẩn sẽ  ứu  on ngƣời khỏi bóng 
tối sự  hết, và b n  ho sự sống, bình  n.   

Khi Gio n xuất hiện bên bờ sông Gio-đ n thi hành sứ mạng dọn 
đƣờng, dân  húng khấp khởi vui mừng. Họ  ử phái đoàn gồm  á  
thầy tƣ tế và thầy Lêvi hỏi Gio n: “Ông là  i?”. Gio n đã xá  quyết 
với họ: Tôi không phải là  ấng Kitô, nhƣng tôi  h  là ngƣời tiền hô, 
đi trƣớ  để dọn đƣờng  ho Ngài (x. G  1, 19-24). Và Gioan nói xa 
nói gần về  ứ  Giêsu: “ ấng đến s u tôi thì quyền thế hơn tôi, và 
tôi không đáng xá h dép  ho Ngƣời” (Mt 3, 11).  

Nghe Gioan nói thế, tâm trạng  ủ  dân chúng háo hứ  vì nghĩ 
rằng v  Cứu Tinh dân tộ  sắp đến. Rồi đây  ấng  ến sẽ đánh đuổi 
đế quố  Rô-ma đô hộ, giải phóng tứ  khắ  Ít-ra-en, làm cho Ít-ra-

                                 
2 Wikipedi  tiếng Việt. 



L n  C    T   n    t – 12/2017 

                                             4                                                                                                                                                  

en thành một dân tộ  hùng  ƣờng, biến nƣớ  này thành một đất 
nƣớ  độ  lập, tự do, hùng mạnh, đứng đầu các quố  gia khác.  

Phải  hăng Gio n nói dối, h y m  dân khi lo n báo “ ấng đến s u 
tôi quyền thế hơn tôi, và tôi không đáng xá h dép  ho Ngƣời”? 
Không, Gio n không nói dối, không m  dân bởi đó là sự thật; nhƣng 
 òn một sự thật khá  về  ấng Cứu Thế mà Gio n  hƣ  tiết lộ ng y. 
Ông  hờ đến ngày gặp  ứ  Giêsu mới nói với đám đông vây qu nh 
mình “ ây là Chiên Thiên Chú ,  ấng xó  bỏ tội trần gian. Chính 
Ngƣời là  ấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có ngƣời đến s u tôi, 
nhƣng trổi  hơn tôi, vì  ó trƣớ  tôi” (Ga 1, 29-30). 

 D nh hiệu đầu tiên mà Gio n, v  tiền hô  ủ   ứ  Giêsu đã  ông 
kh i tuyên bố trƣớ  đám đông  hính là d nh hiệu Thiên Chú   ủa 
lòng thƣơng xót, bởi  ó thƣơng xót thiết th ,  ó xót thƣơng đến đứt 
từng khú  ruột, mới sẵn lòng làm Chiên gánh tội ngƣời mình 
thƣơng, làm Chiên xó  tội ngƣời mình xót3. 

Quả thự , d nh hiệu “Chiên Thiên Chú ,  ấng xó  bỏ tội trần 
gi n” không đáp ứng khát vọng đƣợ  giải phóng khỏi á h đô hộ 
hằng nung nấu tâm   n ngƣời Do Thái thời đó. Ngƣời Do Thái đã 
muốn đú  khuôn một V  Cứu Thế theo ý đồ và th m vọng  ủ  họ, 
nên đã không nhận r  h y không muốn nhận r  Ngài. Cho tới ngày 
n y họ vẫn  òn gụ  đầu vào Bứ  tƣờng Th n Khó , khoảng tƣờng 
 òn sót lại ở phí  Tây đền thờ Giêrus lem xƣ  để khó  thƣơng  ho 
số phận dân tộ  và  hờ đợi một  ấng  ứu thế nhƣ lòng họ mong 
ƣớ ,  hứ không nhƣ Thiên Chú  ƣớ  mong. 

Nhƣ thế, qu  d nh hiệu “Chiên Thiên Chú ,  ấng xó  bỏ tội trần 
gi n” đƣợ  Gio n long trọng  ông bố,  ấng đến  hính là  ấng 
 huộ  tội,  ấng  ứu đời.  ó  hính là Tin mừng trọng đại, mở đầu 
Tân Ƣớ : T iên C    củ  l n  t   n  x t đã x t t   n  dân 
n  ời4. 

Vậy  ần phải làm gì để đón nhận  ấng Chuộ  Tội,  ấng Cứu  ời, 
v  Thiên Chú   ủ  lòng thƣơng xót? 

2- Dọn tấm l n  đ n C    củ  l n  t   n  x t đến. 

                                 
3 Thiên Chú   ủ  Lòng Thƣơng Xót-  hƣơng II, trg 43-44, Nắng Tím –NXB Tôn Giáo 2015 

4 Thiên Chú   ủ  Lòng Thƣơng Xót-  hƣơng II, trg 45, Nắng Tím –NXB Tôn Giáo 2015 

 



 L n  C    T   n    t – 12/2017 

5                                                 

Trong đêm u tối, chúng con mong ngày mau tới. 

Nhƣ nai đ ng khát, ƣớ  mong mau tìm thấy suối. 

Chúa ôi, dừng  ơn giận Chúa lại thôi. 

Chúa ôi, đoàn con đã hối tội rồi. 

Trong Mùa Vọng,  húng t   huẩn b  đón mừng Thiên Chú  Giáng 
Sinh, nên Mù  Vọng m ng ý nghĩ  t nh thứ ,  ầu nguyện, và ăn 
năn sám hối để dọn đƣờng Chú  đến.  iều qu n trọng nhất là nhắ  
nhở mỗi ngƣời  ần "t nh thứ , sẵn sàng" đón Chú  đến vào ngày 
kết thú   uộ  đời mình (giờ  hết) ở trần gi n và trông đợi đƣợ  
Chú  đƣ  về hƣởng Nƣớ  Chú  muôn đời trong ngày Chú  trở lại 

lần s u hết. 

- Ăn năn sám  ối. 

Thự  hiện sứ mạng dọn đƣờng  ho  ấng Cứu Thế, Gio n kêu gọi 
mọi ngƣời: “Anh em hãy sám hối, vì Nƣớ  Trời đã đến gần” (Mt 3, 

2). 

 ể đón mừng  ấng Chuộ  tội,  ấng Cứu đời vào trong  uộ  đời, 
mỗi Mù  Vọng  húng t  lại  ó d p xét mình, kiểm điểm đời sống, 
 á h suy nghĩ qu  lời kêu gọi  ủ  Gio n Tiền Hô, để ăn năn sám 
hối,  ải thiện đời sống mỗi ngày thêm tốt đẹp hơn. Nói khá  đi, 
 húng t   ần phải th y đổi  á h sống và lối suy nghĩ không phù 
hợp với lời Chú  h y không đúng với lƣơng tâm và lƣơng tri  ủ  

mình.  

- Sử  c ữ  lỗi lầm. 

Thánh Gio n Tiền Hô mời gọi t  hãy sử   hữ   on đƣờng thiêng 
liêng  ho tốt đẹp để đón Chú  đến: “Hãy dọn sẵn con đƣờng cho 
 ứ  Chúa, sử  lối cho thẳng để Ngƣời đi” (Mt 3, 3). 

Có những ngọn đồi, những vự  sâu, những khú  quanh co, 
những lƣợn sóng gồ ghề ngăn Chú  đến với t . Hãy bạt đi thói kiêu 
 ăng tự mãn, bạt đi thói kiêu hãnh ng ng ngạnh. Hãy lấp đi những 
hố sâu th m l m,  hi  rẽ, bất hoà, những hố sâu đ m mê, dụ  
vọng. Hãy uốn thẳng lại những khú  qu nh  o dối trá, giả hình, 
những khú  qu nh mƣu mô xảo quyệt. Hãy s n phẳng những lƣợn 

sóng gồ ghề độ  á , nói hành nói xấu.   

Ngày kh i mạ  Năm Thánh (thứ B  24 tháng 11 năm 2009, lễ  á  
thánh Tử đạo Việt N m), nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 
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Hàng Giáo Phẩm Việt N m tại Sở Kiện, những  i trự  tiếp th m dự 
h y theo dõi  á h nào đó đêm diễn nguyện (thứ H i 23 tháng 11 
năm 2009), hẳn ít nhiều  ũng  ảm thấy xú  động về phần sám hối 
 ủ  giáo hội Việt N m. “Giáo Hội  húng  on xin  hân thành thú tội. 
Giáo hội  húng  on xin  úi đầu tạ tội”. Câu    thú lỗi lặp đi lặp lại 
s u những lời xƣng thú với từng đối tƣợng về những lỗi lầm  ụ thể 
khiến lòng ngƣời  hìm hẳn xuống trong sự khiêm nhu. Một trong 
những lỗi lầm mà đoàn  on Chú  dân Việt  ần xƣng thú đó là thái 
độ sống đạo í h kỷ, nghĩ  là  h  biết lo giữ đạo  ho mình mà quên, 
đúng hơn là x o nhãng nghĩ  vụ  hi  sẻ hồng ân Tin Mừng  ứu độ 
mình đã lãnh,  ụ thể là  hƣ  tạo điều kiện để  ho mọi ngƣời nhận 

biết ơn  ứu độ. 

- Trở nên sứ  iả củ  l n  t   n  x t C   . 

Thƣơng xem dân Chúa đớn đ u mây sầu che lối 

Luôn mong Chiên Thánh đến đây  ải tạo thế giới 

Cứu dân, đập tan xiềng xích tội nhơ 

Chúa ôi, lòng nhân từ Chúa không bờ. 

Lời bài hát trên gợi lên lòng tín thá  vào Chú , kh o khát  ho mọi 
ngƣời đƣợ  hƣởng lòng nhân từ, xót thƣơng  ủ  Chú . Mừng lễ 
Giáng sinh là  húng t  kỷ niệm việ  Chú  đã xuống trần và sẽ  òn 
đến nữ . Chúng t   ó trá h nhiệm làm  ho mọi ngƣời biết Chú  để 
 ùng mừng đón Chú  đến. Thánh Gio n Tiền hô đã làm  hứng  ho 
Chú  bằng lời nói, bằng việ  làm và bằng  hính đời sống  ủ  Ngài. 
Ngày hôm n y  ũng vậy,  húng t  phải làm  hứng  ho Chú  trong 
môi trƣờng  ủ   húng t . Nhƣng muốn  ho lời  hứng h y bằng 
 hứng  ủ   húng t   ó hiệu quả, trƣớ  hết  húng t  phải  ó đời 
sống xứng đáng, đoạn tuyệt với tội lỗi, với những tính mê nết xấu 
và thể hiện một đời sống bá  ái yêu thƣơng, thự  hiện lòng thƣơng 
xót  ho nh u.  ó là những việ   húng t   ần làm để  huẩn b  

mừng Chú  Giáng sinh,  ấng đến để  huộ  tội,  ứu đời. 

Nhƣ vậy, nói  á h khá , khát kh o lòng Chú  thƣơng xót, ăn năn 
sám hối, sử   hữ  lỗi lầm trở về với lòng thƣơng xót Chú , tín thá  
vào lòng thƣơng xót  ủ  Chú , thự  hiện lòng thƣơng xót  ủ  Chúa 
cho nh u, đó  hẳng phải là những việ   ần làm trong Mù  Vọng để 

sẵn sàng đón  hờ C    củ  l n  t   n  x t đến sao? 
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BBT tổn   ợp 

CHÖA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM B 

 

HÃY THỨC DẬY ĐI 

Ngƣời t  nói rằng 
tôn giáo là một thứ 
thuố  phiện ru ngủ 
tín đồ. Tuy nói thế 
là không đúng, 
nhƣng sở dĩ  ó 
ngƣời nói thế một 
phần  ũng là do 
chúng ta: nhiều 
ngƣời trong  húng 
t   h   oi tôn giáo là 
một nơi  n ủi ( h  
đến với Chú  khi 
gặp  huyện buồn 
phiền) và một  hỗ 
bảo hiểm  n toàn 
(đọ  kinh  ầu 
nguyện để đƣợ  
Chú   he  hở,  ứu 
nguy). Họ đến nhà 
thờ để tìm kiếm những  huyện 
siêu nhiên (phép lạ, ơn đặ  biệt) 
trong khi quá lơ là với những 
trá h nhiệm trần thế.  ạo nhƣ 
thế đúng là thuố  phiện và 
ngƣời giữ đạo nhƣ thế đúng là 
ngƣời đ ng ngủ. 

Hãy đọ  kỹ lại bài Tin Mừng 
hôm n y.  ứ  
Giêsu đâu  ó bảo 
 húng t  ngủ, đâu 
 ó bảo  húng t  
đừng làm việ . 
Trái lại Ngài bảo 
 húng t  luôn t nh 
thứ  làm việ . Kitô 
hữu giống nhƣ 
những đầy tớ mà 
Chú  là  hủ đã 
gi o  ho mỗi 
ngƣời một việ  và 
Ngài sẽ trở về bất 
 ứ lú  nào để xem 
họ  ó đ ng làm 
việ  đàng hoàng 
hay không. 

Thế nhƣng  on 
ngƣời h y buồn 

ngủ và thƣờng ngủ gật. Trong 
việ  sống đạo  ũng thế. S u đây 
là một số lý do: 

- Quen lờn về tội: " iều gì 
thƣờng xảy r  thì đƣợ   oi là 
bình thƣờng". Thƣờng phạm tội 
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h y thƣờng thấy ngƣời khá  
phạm tội nên quen lờn không 
 òn thấy b   ắn rứt nữ . Bài đọ  
I nói đó là "lƣơng tâm đã trở 
nên  h i đá". Lƣơng tâm  on 
ngƣời thời n y đã  h i đá (đã 
"ngủ gật") trƣớ  những tội phạm 
đến  ông bình, đến tính dụ , 
"không  òn biết kính sợ Chú  
nữ ". 

- Lƣời biếng  ầu nguyện: Bài 
đọ  I nói "không  òn  i kêu  ầu 
d nh thánh Chú  nữ ". 

- Cảm thấy nhƣ Chú  đi đâu 
xa: Bài đọ  I nói "Chú  đã ẩn 
nấp không  ho  húng tôi thấy 
Chú  nữ ". Bài Tin Mừng thì nói 
Chú  nhƣ "ông  hủ đi x , để 
nhà  ử  lại". 

Dù bởi lý do nào đi nữ , điều 
 ần thiết là mỗi ngƣời hãy biết 
rằng mình đ ng mê ngủ, hoặ  ít 
r  là đ ng ngủ gà ngủ gật. Vì 
thế, mỗi ngƣời hãy đáp lại tiếng 
Chú  gọi "Hãy thứ  dậy đi". 

NGỦ MÊ TRONG THÓI 
QUEN 

Tất  ả  húng t ,  h  trừ những 
đứ  trẻ, đều không nhiều thì ít 
sống theo thói quen. Ngƣời t  
nói rằng  húng t  sống một nử  
 uộ  đời phần s u dự  vào 
những thói quen đã  ó từ nử  
 uộ  đời phần trƣớ . Nhƣ thế 
thật  ó lợi  ho những  i đã tập 

đƣợ  những thói quen tốt, tuy 
nhiên  ũng thật t i hại  ho 
những  i đã nhiễm phải những 
thói quen xấu. 

Một việ  đƣợ  lập đi lập lại 
nhiều lần sẽ thành thói quen, khi 
đó ngƣời t  sẽ làm việ  đó một 
 á h rất dễ dàng và  òn khéo 
léo nữ . Có thể nói thói quen là 
bản năng thứ h i  ủ   on ngƣời. 

Tuy nhiên  ứ làm theo thói 
quen riết rồi ngƣời t  sẽ trở 
thành một  hiế  máy vô hồn, 
không ý thứ  mình đ ng làm gì 
nữ , không suy nghĩ, không tâm 
tình. 

Nếu bạn để một  on nhái vào 
một bình nƣớ  nóng, nó sẽ lập 
tứ  phóng r  ng y. Nhƣng nếu 
bạn để nó trong một bình nƣớ  
lạnh, rồi đun nóng lên từ từ. Con 
nhái không  ảm thấy gì lạ  ả 
nên  ứ ở yên trong đó. Vì nó đã 
quen dần nên không thấy nguy 
hiểm gì  ả. Muốn nó nhảy r  thì 
 ần phải lấy một  ái gì đó  họ  
vào nó. 

Với thời gi n,  uộ  sống đạo 
 ủ   húng t  dần dần trở thành 
thói quen. Nhiều việ  đã không 
 òn ý thứ , huống  hi nhiều thói 
xấu đã bám rễ dần dần. Ƣớ  gì 
Mù  vọng là một  ú  họ  mạnh 
khiến  húng t  giật mình ý thứ  
lại và sử  đổi  ho tốt hơn.
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CHÖA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM B 

 

CHÖA SẮP ĐẾN. NHƯNG 
CÓ PHẢI VẬY KHÔNG? 

Có lẽ tâm trạng  húng t  hôm 
n y  ũng giống 
tâm trạng  á  tín 
hữu thế kỷ I mà 
bài Thánh thƣ 
hôm n y nói tới: 
Một mặt nghe dạy 
rằng Chú  sẽ lại 
đến nên  ần phải 
dọn đƣờng  ho 
Chú . Nhƣng mặt 
khá   hờ mãi mà 
không thấy Chú  
đến, nên ngã lòng 
buông xuôi.  ứ  
tin, đứ   ậy và 
đứ  mến nguội 
lạnh dần theo thời 
gian. 

Ngƣợ  lại, ngày 
n y  ó một vài 
nhóm ngƣời tin  hắ  rằng Chú  
sắp đến. Họ giải thí h Sá h 
Thánh theo một kiểu nào đó rồi 
đi đến kết luận rằng sắp tới 
ngày tận thế. Họ  òn dám khẳng 
đ nh  hắ   hắn tận thế sẽ là 
ngày mấy tháng mấy năm mấy 
nữ ! 

T  nên xem lại  á  bài Thánh 
Thƣ hôm n y. 

- Tá  giả viết rằng sẽ  ó ngày 
mà trời và đất sẽ b  huỷ diệt: 
"Cá  tầng trời qu  đi, ngũ hành 

b  thiêu rụi, trái đất 
 ùng mọi  ông trình 
kiến tạo đều b  thiêu 
huỷ". Nhƣng đồng 
thời tá  giả  ũng 
lo n báo rằng sẽ  ó 
"trời mới đất mới". 
Nhƣ thế là  ó h i 
thứ "trời đất": thứ 
trời đất xấu x  tội lỗi 
sẽ b  tận diệt (tận 
thế),  òn thứ trời 
đất tốt lành sẽ lên 
ngôi (tạo dựng mới). 
Tá  giả đã dùng loại 
văn thể khải huyền 
với nhiều hình ảnh 
nhằm gây xú  động. 
Chúng ta không nên 
hiểu những hình ảnh 

này theo nghĩ  đen mà  h   ần 
nắm ý tá  giả là sẽ  ó một sự 
th y đổi lớn l o: sự dữ b  tận 
diệt và sự thiện lên ngôi. Có thể 
nói, đó là lú  Chú  đến. 

- Nhƣng không  i  ó thể xá  
đ nh ngày tháng  ho biến  ố đó, 
vì "Chú  đến nhƣ kẻ trộm" ( âu 
10. Xem thêm Mt 24, 43-44), 
nghĩ  là rất bất ngờ. Hơn nữ , 
không phải Chú   h  đến trong 
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ngày tận thế, mà Ngài  òn đến 
rất nhiều lần, đến với từng 
ngƣời, đến để tạo dựng trời mới 
đất mới trong lòng ngƣời đó. 

- Vì thế tá  giả đƣ  lời khuyên 
về  á h sống trong khi  hờ ngày 
Chú  đến: Nếu Chú   hƣ  đến 
là do Ngài muốn b n thêm  ho 
 húng t  thời gi n để  húng t  
lo ăn năn sám hối hầu tránh 
khỏi b  phạt khi Ngài đến thật; 
Vậy trong thời gi n hiện tại 
chúng ta hãy lo sám hối ăn năn 
và  ố gắng sống thánh thiện đạo 
đứ . 

 ó  ũng là điều mà Giáo Hội 
kêu gọi  húng t  trong Mù  
Vọng này. 

ĐỪNG TƯỞNG… 

Những ngƣời thuộ  phái 
Ph risêu và S đó  là những 
thành phần đạo đứ  và sốt sắng 
nhất thời đó. Bởi thế họ nghĩ 
rằng  ho dù  i đó  ó b  mất 
phần rỗi thì họ vẫn  hắ   hắn sẽ 
đƣợ   ứu rỗi thôi. Nhƣng Gio n 
bảo họ: " ừng tƣởng thế… Hãy 
sinh ho  kết quả". 

Chúng t  tuy không đạo đứ  
sốt sắng nhƣ những ngƣời 
ph risêu và s đó , nhƣng chúng 
t  không bỏ lễ Chú  nhật nào, 
không bỏ kinh hôm kinh mai 
ngày nào, không phạm tội trọng 
nào  ả. Thế thì  húng t   ũng  ó 
thể đƣợ  hƣởng ơn  ứu độ  hứ. 

Gio n  ũng nhắ   húng t  
" ừng tƣởng thế". Một  ái  ây 
sum xuê lá cành mà không sinh 
ho  kết quả thì  ũng vô ích và 
phải b   hặt đi thôi! 

TIẾNG KÊU TRONG HOANG 
ĐỊA 

Tiếng  ủ  Gio n Tẩy giả là 
một tiếng kêu trong ho ng đ  , 
nhiều ngƣời không nghe thấy. 

Ngày n y  ũng  ó nhiều tiếng 
kêu trong ho ng đ  : 

- Hiện giờ ở đâu đó, một đứ  
trẻ đ ng kêu. Em  ần tình 
thƣơng, h y đơn giản hơn  h  là 
một miếng bánh. 

- Hiện giờ ở đâu đó, một 
ngƣời trẻ đ ng kêu. Anh  ần 
một đôi t i lắng nghe, hoặ  một 
 on tim thông  ảm. 

- Hiện giờ ở đâu đó, một 
ngƣời già đ ng kêu. Ông  ần  i 
đó đến thăm, hoặ   on  ái nói 
một lời. 

Hàng ngàn hàng vạn tiếng kêu 
đ ng v ng lên nhƣng không  i 
nghe thấy trong thế giới bất 
công này. 

Lạy Chú , xin giúp  on lắng 
nghe những tiếng kêu trong 
ho ng đ  . Nhất là xin giúp  on 
nghe đƣợ  tiếng Chú , đ ng thì 
thầm trong ho ng đ    ủ  lòng 
chúng con. 
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CHÖA NHẬT III MÙA VỌNG, NĂM B 

 

VUI LUÔN 

Thánh Phaolô kêu gọi "Anh em 
hãy vui mừng luôn mãi". 

- "Luôn mãi" là  ả khi b  ngƣời 
t  đối xử xấu với mình nữ  
 hăng? 

- "Luôn mãi" là 
 ả khi làm việ  
thất bại nữ  
 hăng? 

- "Luôn mãi" là 
 ả khi ngƣời thân 
b   hết h y b  
bệnh nặng nữ  
 hăng? 

- "Luôn mãi" 
ng y  ả khi đã 
phạm tội  hăng? 
v.v. 

Chắ   hắn là 
thánh Ph olô đã 
nghĩ đến những 
tình huống đó, dù 
vậy Ngài vẫn kêu 
gọi "Hãy vui 
mừng luôn mãi". Tại s o? 

Liền s u lời kêu gọi ấy, thánh 
Ph olô viết tiếp "Hãy  ầu 
nguyện không ngừng".  úng rồi, 
nếu gặp phải những tình huống 
ấy mà biết  ầu nguyện thì mọi 

buồn sầu lo lắng sẽ sớm t n 
biến và trở thành niềm vui. 

CÓ ĐẤNG MÀ CÁC NGƯƠI 
KHÔNG BIẾT, NGÀI SẼ ĐẾN 
SAU TÔI 

 ấng mà ngƣời 
t  không biết  hính 
là Thiên Chú . Thật 
vậy, rất nhiều 
ngƣời không biết 
Thiên Chú , thậm 
chí còn không tin là 
có Thiên Chúa. 
 iều này  ũng tự 
nhiên thôi, vì chính 
Thánh Kinh  ũng 
nói rằng khả năng 
 on ngƣời không 
thể biết đƣợ  Thiên 
Chúa: Thánh Gioan 
tông đồ đã viết 
"Chƣ   i trông thấy 
Thiên Chúa bao 
giờ" (G  1, 18); 
Thánh Ph olô  ũng 
viết rằng Thiên 

Chúa là  ấng "ngự trong ánh 
sáng siêu phàm,  ấng không 
một ngƣời nào đã thấy h y  ó 
thể thấy" (1 Tm 6, 16). 

Thế nhƣng, vì yêu thƣơng loài 
ngƣời, Thiên Chú  đã  ho loài 
ngƣời biết Ngài qu   ứ  Giêsu, 
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 on yêu dấu  ủ  Ngài nhập thế 
sống giữ  loài ngƣời  húng t . 
Gioan Tiền hô đã báo  ho ngƣời 
t  biết tin vui đó: "Ngài đ ng ở 
giữ   á  ngƣơi mà  á  ngƣơi 
không biết". 

Chúng t  là những ngƣời đƣợ  
biết, vậy  húng t  hãy vui 
mừng; và  ũng nhƣ Gio n, 
 húng t  hãy  h  Ngài  ho nhiều 
ngƣời khá  đƣợ  biết. 

ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI 
LÀM CHỨNG 

 iều kiện tiên quyết  ủ  ngƣời 
làm  hứng là sống đúng nhƣ 
 hứng từ  ủ  mình. 

Gio n Tẩy giả là ngƣời làm 
 hứng nhƣ thế.  oạn Tin Mừng 
hôm n y viết: "Ông đến để làm 
 hứng về ánh sáng". Trung thự  
với  hứng từ này, một mặt ông 
 ố gắng  h   ho ngƣời t  thấy 
Ánh Sáng là  i, mặt khá  khi  ó 
ngƣời tƣởng ông là Ánh sáng ấy 
thì ông thẳng thắn phủ nhận. 
Rồi khi Ánh sáng xuất hiện, ông 
âm thầm rút lui: "Ngài phải sáng 
lên,  òn tôi phải mờ đi". 

Câu  huyện s u đây đƣợ  
thuật lại trong quyển The 
Tablet (5.1998): 

Một  ặp vợ  hồng trẻ ki  đều 
là bá  sĩ. Họ đã họ   hung với 
nh u ở  ại họ  Y kho , quen 

nh u, rồi  ƣới nh u. Ngƣời vợ là 
 ông giáo, ngƣời  hồng thì 
không.  ã nhiều lần ngƣời vợ  ố 
gắng thuyết phụ   hồng Rử  tội, 
nhƣng  nh không hề qu n tâm, 
 ó lẽ vì  hƣ  thấy đạo  ông giáo 
có cái gì hay. 

Thế rồi, trong một đợt th nh 
lý  ông nhân viên, ngƣời  hồng 
b  bắt đi  ải tạo  ùng với một số 
nhà trí thứ  khá . Ngƣời vợ 
không vào tù, nhƣng b  làm áp 
lự  bỏ đạo và ly d   hồng. Nhiều 
nữ bá  sĩ khá   ùng  ảnh ngộ đã 
đành  hìu theo những áp lự  ấy. 
Nhƣng bà này vẫn  ƣơng quyết 
sống theo niềm tin và tình yêu 
 ủ  mình, mặ  dù gặp phải rất 
nhiều khó khăn. 

Một ngày ki , ngƣời  hồng 
đƣợ  trả tự do  ùng với nhiều 
bá  sĩ khá . Xảy r  rất nhiều tình 
huống trớ trêu dở khó  dở  ƣời: 
nhiều bà vợ vui mừng vì  hồng 
trở về nhƣng không dám đón 
 hồng vì đã trót ly d . Riêng  ặp 
vợ  hồng này thì niềm vui rất 
trọn vẹn. 

S u đó, ngƣời  hồng xin gi  
nhập đạo  ông giáo. Anh đã 
thấy đƣợ  giá tr   ủ  đứ  tin và 
tình yêu hiện thân nơi vợ mình. 
 ó là một  hứng từ, không phải 
bằng lời nói suông mà bằng  ả 
 uộ  sống. 
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CHÖA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM B 

 
LOÀI NGƯỜI MUỐN  ÂY 

NHÀ CHO CHÚA:  

Bài đọ  I hôm n y thuật rằng 
vu    vít muốn xây  ho Chú  
một ngôi nhà nhƣng Ngài từ 
 hối. Tin Mừng theo Thánh Lu   
 ũng thuật rằng khi tới lú   ứ  
Giêsu sắp sinh r , Thánh Giuse 
và  ứ  Mẹ không tìm đƣợ   hỗ 
trong  á  quán trọ nên  ứ  Mẹ 
phải sinh  ứ  Giêsu trong h ng 
đá. 

Thiên Chú  không  ần đến 
những ngôi nhà  ủ  loài ngƣời 
chúng ta! Ngôi nhà mà Thiên 
Chú  muốn  hính là một triều 
đại bền vững muôn đời, triều đại 
bắt đầu với   vít và tiếp nối bởi 
những kẻ thự  lòng kính mến 
tôn thờ Ngài. Ngôi nhà mà Thiên 
Chú  muốn là những tâm hồn 
nhƣ  ứ  M ri , luôn khiêm tốn 

vâng theo thánh ý Chúa. 

 ể  huẩn b  Lễ Giáng sinh, 
 húng t   ũng " ất nhà"  ho 
Chú .  ó là những h ng đá, 
máng  ỏ theo kiểu truyền thống; 
những mô hình  á h điệu, 
những bứ  họ  theo kiểu hiện 
đại; những tr ng trí lộng lẫy huy 
hoàng v.v. Nhƣng  húng t  phải 
biết rằng Chú  không thí h 
những ngôi nhà đó  ho bằng 
những đền thờ đƣợ  xây dựng 

trong  hính tâm hồn  húng t  và 
tâm hồn những ngƣời  hung 

quanh chúng ta. 

THIÊN CHÚA XÂY NHÀ 

CHO LOÀI NGƯỜI:  

Vu    vít  ó kế hoạ h xây 
một  ền thờ huy hoàng  ho 
Chú  bằng tất  ả những vật liệu 
quý giá nhất mà ông  ó thể  ó 
đƣợ .  ứ  M ri   ũng  ó một 
hƣớng sống mà Ngƣời  ho là 
đẹp lòng Chú  nhất: "Tôi không 

biết đến ngƣời n m". 

Thiên Chú  không từ  hối ý tốt 
đó: Ngài nói với   vít " iều gì 
ngƣơi nghĩ trong lòng thì  ứ 
thự  hiện". Nhƣng Ngài giúp vu  
  vít và  ứ  M ri  thự  hiện 
theo một  á h thứ  vƣợt ngoài 
dự tƣởng  ủ   á  ngài: Natan 
nói với   vít "Thiên Chú  ở  ùng 
bệ hạ"; Thiên sứ G briel  ũng 
nói với M ri  "Thiên Chú  ở 
cùng cô". Ngôi nhà mà Thiên 
Chú   ùng xây dựng với loài 
ngƣời  hính là tâm hồn  on 

ngƣời. 

Nhƣng do đâu mà tâm hồn 
vu    vít đƣợ  Chú   họn làm 
nhà? Do lòng sám hối sâu x  về 
tội đã phạm. Và do đâu mà tâm 
hồn  ứ  M ri  trở thành nhà 
 ủ  Chú ? Do lòng khiêm tốn và 
tuyệt đối tin tƣởng vào Chú : 
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"Này tôi là tôi tớ Chú , xin hãy 
thành sự nơi tôi nhƣ lời thiên sứ 

truyền". 

ĐÓN NHẬN CHÖA:  

H i gƣơng mặt nổi bật hôm 
n y là Vu    vít và  ứ  M ri . 
Cả h i giống nh u ở điểm là 
muốn làm  ho Chú  những gì tốt 
đẹp nhất, nhƣng  uối  ùng điều 
tốt đẹp ấy không phải là do h i 
v  làm cho Chúa mà là đón nhận 
việ  Chú  làm  ho mình. 

Chuyện  ủ  h i v  gợi cho 

 húng t  một số ý tƣởng: 

- Thiên Chú  quý  huộng thiện 
 hí  ủ   on ngƣời. Vì thiện  hí 
nên vu    vít và  ứ  M ri  

đƣợ  Thiên Chú   họn. 

- Nhƣng Thiên Chú   ó 
 hƣơng trình  ủ  Ngài. Chƣơng 
trình này vƣợt quá dự tính  ủ  

 on ngƣời. 

- Nhờ vâng lời,  on ngƣời 
đƣợ  th m dự vào  hƣơng trình 
 ủ  Thiên Chú  và thiện  hí  ủ  
 on ngƣời đƣợ  Thiên Chú  
nâng lên đến tầm mứ  kết quả 

không ngờ. 

Chúng ta hãy chuẩn b  đón 

nhận Chú  bằng  á h: 

- Trình bày  ho Chú  những 

thiện  hí  ủ  mình. 

- Khiêm tốn thƣ  với Ngài 

"Này  on là tôi tớ  ủ  Chú ". 

- Xin vâng theo kế hoạ h  ủ  
Ngài,  ho dù  ó bất ngờ h y 

vƣợt quá dự tƣởng  ủ  mình. 

" IN CHÖA CỨ LÀM NƠI 
CON": " ối với Thiên Chú , 
không  ó gì là không thể làm 
đƣợ ". Câu này  hẳng gây thắ  
mắ  gì đối với những việc Thiên 
Chú  đã làm trong vũ trụ và 
trong l  h sử: Thiên Chú  đã làm 
r  trời đất muôn vật b o l  vô 
vàn vô số; Thiên Chú  đã làm 

b o phép lạ từ xƣ  tới n y v.v. 

Nhƣng tôi  ó thể áp dụng  âu 
này vào  hính bản thân tôi 
không? Nói cách khác, Thiên 
Chú   ó thể làm đƣợ  bất  ứ 

điều gì nơi bản thân tôi không? 

- Rất nhiều khuynh hƣớng xấu 
đã đâm rễ rất sâu trong  on 
ngƣời tôi. Dù đã  ố gắng rất 
nhiều nhƣng tôi đã không bứng 
rễ  húng đƣợ . Thiên Chúa có 

bứng đƣợ  không? 

- Tôi là một kẻ tội lỗi. Thiên 
Chú   ó thể làm cho tôi thành 

một v  thánh không? 

- Tôi là một ngƣời rất ít khả 
năng. Thiên Chú   ó thể dùng 
tôi để thự  hiện những dự đ nh 

lớn l o  ủ  Ngài không? 

Dù  òn bối rối và  hƣ  hiểu 
nhƣ  ứ  M ri  ngày xƣ , nhƣng 
thôi, tôi hãy bắt  hƣớ  Mẹ mà 
thƣ  lại "Xin Chú   ứ làm nơi 

con". 
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LỄ THÁNH GIA THẤT 
 

GIA ĐÌNH NADARÉT VÀ 

GIA ĐÌNH CHÖNG TA 

Gi  đình N d rét vừ  giống 
nhƣng  ũng vừ  khá  phần lớn 

gi  đình  húng t : 

- Nhƣ phần lớn gi  đình  húng 
t , gi  đình N d rét nghèo. 
Trong Tin Mừng, t  tìm thấy h i 
dấu  h  tình trạng nghèo  ủ   á  
ngài: Khi đến Bêlem, Thánh Gi  
không đủ tiền để thuê một  hỗ 
trọ trong hàng quán nên phải ở 
tạm trong h ng sú  vật; khi đem 
 on đầu lòng dâng trong đền 
thờ  ùng với lễ vật theo luật 
đ nh, Thánh Gi   h  dâng một 
đôi  him  âu, là thứ lễ vật  ủ  
ngƣời nghèo. 

- Nhƣ phần lớn gi  đình  húng 
t , gi  đình N d rét phải sinh 
nh i bằng  hính sứ  l o động 
 ủ  mình. Có lẽ  á  ngài không 
 ó vốn để đầu tƣ, buôn bán. 
Thánh Giuse và  ứ  Giêsu kiếm 
tiền sinh sống bằng nghề thợ 

mộ . 

- Nhƣ phần lớn gi  đình chúng 
t , vì nghèo và vì theo nghề l o 
động, nên gi  đình N d rét 
không đƣợ  ngƣời t   oi trọng 
 ho lắm. Mãi s u này khi  ứ  
Giêsu đã thôi làm ăn để đi r o 
giảng, thế mà nhiều ngƣời vẫn 
nhắ  với giọng m   m i "Ông t  

là  on bá  thợ mộ ". 

Nhƣng gi  đình N darét khác 
hầu hết gi  đình  húng t  ở 
nhiều điểm: một là dù nghèo 
nhƣng không gi n th m trộm 
 ắp; hai là dù nghèo nhƣng 
không lụ  đụ  với nh u; ba là dù 
nghèo nhƣng vẫn thu xếp  ông 
việ  đƣợ , để  hu toàn mọi bổn 

phận trong đạo. 

Những nét giống giữ  gi  đình 
N d rét và gi  đình  húng t  
khiến  húng t   ảm thấy gần gũi 
với Thánh gi , và nhờ đó  húng 
t  biết mình  ó thể họ  với  á  
ngài ở  những điểm khá  biệt với 

chúng ta. 

DUNG MẠO CHÖA CỨU THẾ 

Muốn họ  lại dung mạo  ứ  
Kitô,  húng t   ần phải đánh 
bóng lòng mình  ho sạ h mọi 
vết nhơ, mọi tì ố  ủ  tâm hồn. 
Một khi đã nên sáng bóng nhƣ 
gƣơng,  húng t  sẽ tiếp nhận 

khuôn mặt rạng ngời  ủ  Chú . 

Khi  ứ  M ri  và Thánh Giuse 
dâng Chú  Hài Nhi trong đền 
thánh,  ó biết b o tƣ tế và luật 
sĩ thông thái, giỏi gi ng,  m 
tƣờng Kinh Thánh, nhƣng họ đã 
không nhận r  Chú . Duy  h   ó 
ông Simêon, và bà Ann  đã 
nhận r  đƣợ  dung mạo  ủ  

Ngƣời. 
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Simêon và Ann  đã dâng hiến 
trọn vẹn  on ngƣời và  uộ  đời, 
đã mài bóng đời mình bằng đạo 
hạnh và khiêm tốn, đã tôn thờ 
Chúa trong tin yêu và phó thác. 
Vì thế, dung mạo  ủ   ấng Cứu 
Thế đã tỏ hiện sáng ngời trƣớ  

mặt  á  ngài. 

Simêon và Ann  đã đón nhận 
 ấng Cứu Thế nhƣ những ngƣời 
nghèo hèn bé nhỏ. Cá  ngài đã 
đƣợ  bồng ẵm Chú , đƣợ  th y 
mặt  ho  ả nhân loại nói lời đầu 
tiên tôn vinh Chú  đến  ứu độ 

 on ngƣời. 

Lễ Thánh Gi  mời gọi  húng t  
nhìn vào  á  gi  đình. Truyền 
thống gi  đình ngày  àng sút 
giảm. Ly thân, ly d , trẻ em l ng 
th ng, th nh niên nổi loạn, phá 
th i, mại dâm, m  tuý ngày 
 àng gi  tăng. Gi  đình là nền 
tảng  ủ  xã hội. Nếu không  ó 
những gi  đình lành mạnh thì 
không thể  ó một xã hội tốt đẹp. 
Cuộ  sống  ủ  gi  đình phải tỏ  

hƣơng thơm  ủ  thiên đàng. 

Hơn b o giờ hết,  á  gi  đình 
chúng t  phải nhìn lên Thánh gi  
thất: một gi  đình lý tƣởng, đạo 
đứ , yêu thƣơng và  hăm lo cho 
nh u. Thánh Lu   đã ghi lại hình 
ảnh rất đẹp  ủ  Thánh Gi  nhƣ 
sau: " ứ  Giêsu đi xuống  ùng 
với  h  mẹ, trở về N d ret và 
hằng vâng phụ   á  ngài. Riêng 
mẹ Ngƣời hằng ghi nhớ tất  ả 

những điều ấy trong lòng. Còn 
 ứ  Giêsu ngày  àng khôn lớn, 
và đƣợ  Thiên Chú   ũng nhƣ 
mọi ngƣời thƣơng mến" (Lc 2, 

51-52). 

Xã hội  húng t  không thiếu 
 á  mẫu gƣơng đạo hạnh: Louis 
P steur, nhà bá  họ  thời d nh, 
đã tâm sự khi đặt tấm bi  kỷ 
niệm tại gi  đình ông: "Kính 
thƣ   h  mẹ thân yêu  ủ   on 
đã khuất bóng,  á  ngài đã 
khiêm tốn sống trong nếp nhà 
bé nhỏ này. Con mắ  nợ  ông 
ơn  h  mẹ về hết mọi điều…". 

Federi  Oz n m, nhà hoạt 
động xã hội nổi tiếng  ủ  Giáo 
hội Pháp  ũng tâm sự: "Những 
lời khuyên nhủ d u dàng  ủ  mẹ 
tôi, gƣơng đạo đứ , lòng nhiệt 
thành hâm nóng linh hồn nguội 
lạnh  ủ  tôi, khuyến khí h nâng 
đỡ sứ  mạnh  ho tôi. Chính nhờ 
giáo huấn  ủ  ngƣời mà tôi  ó 
đứ  tin". 

 ứ  Piô XI trong thông điệp về 
Giáo dụ  Kitô giáo  ó viết: "Nền 
giáo dụ  hữu hiệu nhất và bền 
b  nhất là nền giáo dụ  đƣợ  
nhận lãnh từ một gi  đình Kitô 
giáo  ó qui  ủ và khuôn phép. 
Những gƣơng lành  ủ   h  mẹ 
và  ủ  những ngƣời trong gi  
đình  àng  hiếu tỏ  và bền b , 
thì kết quả  ủ  giáo dụ   àng 
lớn l o". 
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HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 24

 

 
(Tiếp theo) 

Lm. G. Tạ Huy Hoàn  

Dẫn vào  

Cuộ  họp mặt  ủ   á  thành viên ủy b n giáo dân thuộ  Giáo 
t nh Sài Gòn, trong đ nh hƣớng sinh hoạt  hung  ủ  Ủy b n Giáo 
Dân (UBGD) trự  thuộ  Hội đồng Giám Mụ  Việt N m (H GMVN) 
vào ngày 10-11-2017 vừ  qu , tại Trụ sở GP. Long Xuyên ở Sài 
Gòn,  ó một “mẩu tin” đƣợ   oi là thời sự hợp lý, hợp tình. Cái 
“phụ” (accidental) giúp hoàn  h nh  ái “ hính” (substantial, 
essential), vƣợt lên trên tính  hất tùy thuộ   ủ   ái phụ.5 

Vâng, bên  ạnh những nội dung “chính”: (1) Những thông tin 
từ hội ngh   ủ  H GMVN, đặ  biệt là những hƣớng dẫn  ủ  
H GMVN  ho UBGD; (2) Hình thành nhân sự  ủ  UBGD trự  thuộ  
H GMVN; (3) Hoạ h đ nh  hƣơng trình thự  hiện  á  hƣớng dẫn 
 ủ  H GMVN dành  ho UBGD; (4) Họ  hỏi thƣ mụ  vụ  ủ  
H GMVN năm 2017 và triển kh i  ho UBGD; và (5) Chƣơng trình 
sinh hoạt  ủ  UBGD năm 2018, sinh hoạt  ởi mở  ủ   uộ  họp mặt 
đã đón nhận thêm những phát biểu “phụ” từ  á  v  đại diện  á  
giáo phận nhƣ: “… phải thăng tiến  á  hội đoàn giáo phận trong 
Thánh Tâm Chú ”, “… trong tình yêu xót thƣơng”, “sống lòng 
thƣơng xót nhƣ Chú  dạy và đã nêu gƣơng…”. Mọi sự những tƣởng 
là đồng nghĩ  với việ   á  hoạt động hội đoàn sẽ lâm vào  ảnh đơn 
điệu, khó xử h y bế tắ . Nhƣng không phải vậy. 

Bởi lẽ, tuy “phụ” là phụ, và “ hính” vẫn mãi là  hính; nhƣng các 
ý tƣởng phụ tùy từ  á  phát biểu nói trên không hề kém phần qu n 

                                 
5
 “…an essential property of an object is a property that it must have, while 

an accidental property of an object is one that it happens to have but that it could 

lack.” (https://plato.stanford.-edu/entries/essential-accidental; 

http://oxfordindex.oup.com...) 

https://plato.stanford.-edu/entries/essential-accidental
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trọng. Thậm  hí – trong bối  ảnh suy gẫm về linh đạo  ủ  thời đại 
hiện n y  á h riêng – đó  ũng  hính là yếu tố làm nên đáp án 
xuyên suốt  ho “một năm hồng ân  ủ  Chú ”, “một năm thƣơng 
xót”;6 “Ai làm việ  bác ái, thì hãy làm trong hân ho n”;7 “một thời 
điểm đặ  biệt để  ử hành và  ảm nghiệm lòng thƣơng xót  ủ  
Chúa”,8 “Ôi lạy Chú , Ngài là Thiên Chú  không  hấp điều bất  ông 
và sẵn lòng th  thứ tội lỗi, là Ðấng không giận mãi nhƣng bằng 
lòng tỏ tình xót thƣơng”.9  

Bốn lần sử dụn  từ mercy 

1. APV 16,5 

 A “ye r of the Lord‟s f vour” or “mercy”: this is wh t the Lord 
proclaimed and this is what we wish to live now. (APV 16,5)  

 “Une  nnée de bienf its”:  ‟est  e que le Seigneur  n-nonce et 
que nous voulons vivre. (APV 16,5) 

 Một “năm hồng ân  ủ  Chú ” h y “một năm t   n  x t”: đây là 
điều Chú  đã  ông bố và đây là điều ng y bây giờ  húng t  muốn 
sống. (APV 16,5)  

2. APV 16,8 

 May the words of the Apostle accompany us: he who does acts of 
mercy, let him do them with cheerfulness (cf. Rom 12:8). 
(APV 16,8)  

 Que les p roles de l‟Apôtre nous    omp gnent: “ elui qui 
pratique la miséricorde, qu‟il  it le sourire” (Rm 12, 8). 
(APV 16,8) 

 Xin  ho những lời  ủ  Thánh Tông  ồ đi  ùng với  húng t : “Ai 
làm việ  bác ái, thì hãy làm trong hân hoan” (Rm 12,8). 
(APV 16,8)  

3. APV 17,1 

                                 
6
 APV 16,5. 

7
 Rm 12,8 (x. APV 16,8) 

8
 APV 17,1. 

9
 APV 17,3. 
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 The season of Lent during this Jubilee Year should also be lived 
more intensely as a privileged moment to celebrate and 
experien e God‟s mercy. (APV 17,1)  

 Puisse le Carême de cette Année Jubilaire être vécu plus 
intensément comme un temps fort pour célébrer et expérimenter 
la miséricorde de Dieu. (APV 17,1) 

 Ngƣời t   ũng  ần sống Mù  Ch y trong Năm Thánh này  á h sốt 
sắng hơn, nhƣ một thời điểm đặ  biệt để  ử hành và  ảm nghiệm 
l n  t   n  x t  ủ  Chú . (APV 17,1) 

4. APV 17,3 

 We can repeat the words of the prophet Micah and make them 
our own: You, O Lord, are a God who takes away iniquity and 
p rdons sin, who does not hold you‟re  nger forever, but  re 
pleased to show mercy. (APV 17,3)  

 Nous pouvons nous aussi répéter avec Michée: Toi, Seigneur, tu 
es un Dieu qui eff  e l‟iniquité et pardon-ne le péché. 
(APV 17,3) 

 Chúng t   ó thể lặp lại những lời  ủ  Tiên tri Mi-   và biến những 
lời này thành lời  ủ  mình: Ôi lạy Chú , Ngài là Thiên Chú  không 
 hấp điều bất  ông và sẵn lòng th  thứ tội lỗi, là Ðấng không 
giận mãi nhƣng bằng lòng tỏ tình xót thƣơng. (APV 17,3)  

Để kết 

Với  hất xú  tá   ủ  thời đại tình yêu-xót thƣơng (merciful love, 
amour miséricordieux), những hƣớng dẫn  ủ  H GMVN  ho UBGD 
trong tinh thần  ủ  “Thƣ mụ  vụ H GMVN gửi Cộng đồng Dân 
Chú  năm 2017” giúp UBGD đ nh hƣớng  á  sinh hoạt trong một 
dung môi rất sống động.  ứ   h  Giu-se Trần Văn Toản, Chủ t  h 
UBGD trự  thuộ  H GMVN, đã lần lƣợt triển kh i  á  nội dung  ủ  
buổi họp (nhƣ đã nói đến ở phần trên). Trong đó, những hƣớng 
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dẫn  ủ  H GMVN dành  ho UBGD đƣợ  triển kh i  ụ thể với nhiều 
đề mụ   hi tiết.10  

Có thể nói tất  ả là “một „năm hồng ân  ủ  Chú ‟ h y „một năm 
thƣơng xót‟: đây là điều Chú  đã  ông bố và đây là điều ng y bây 
giờ  húng t  muốn sống” (APV 16,5). Bởi lẽ, sự khả dĩ trong thời 
đại tân tiến hiện n y – với những nguyên lý  ăn bản về  hính-phụ – 
 ũng không khá  với thời đại  ủ   á  thánh tông đồ,  á h riêng 
Thánh Phao-lô trong Thƣ gửi tín hữu Rô-ma, để  húng t   ùng bảo 
nh u hãy  hân thành  ầu nguyện: “Xin  ho những lời  ủ  Thánh 
Tông  ồ đi  ùng với  húng t : „Ai làm việ  bác ái, thì hãy làm trong 
hân ho n‟ (Rm 12,8)” (APV 16,8).  

Nếu đƣợ , và tại s o lại không, “Ngƣời t   ũng  ần sống Mù  
Ch y trong Năm Thánh này  á h sốt sắng hơn, nhƣ một thời điểm 
đặ  biệt để  ử hành và  ảm nghiệm lòng thƣơng xót  ủ  Chú ” 
(APV 17,1). Thậm  hí,  húng t  hãy bắt  hƣớ   ứ  Giáo hoàng 
Phan-xi- ô mà lặp lại những lời  ủ  Tiên tri Mi-  , và biến những lời 
này thành lời  ủ  mình: “Ôi lạy Chú , Ngài là Thiên Chú  không 
 hấp điều bất  ông và sẵn lòng th  thứ tội lỗi, là Ðấng không giận 
mãi nhƣng bằng lòng tỏ tình xót thƣơng” (APV 17,3). 

11-11-2017 
GTHH 

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAN ICÔ 

   

THÁNG 12.2017 

  CẦU CHO NGƯỜI CAO TUỔI 

   in c o n ữn  n  ời c o tuổi, n ờ sự nân  đỡ củ  các 
t àn  viên tron   i  đìn  và các cộn  đoàn Kitô  ữu, biết 
cộn  tác n ờ sự k ôn n o n và n ờ kin  n  iệm củ  mìn  

vào việc truyền đạt đức tin và  iáo dục n ữn  t ế  ệ mới. 

                                 
10

 Đức cha Chủ tịch UBGD cho biết những hướng dẫn của HĐGMVN trong Hội nghị 

II năm 2017: “(1) Xác định vai trò của UBGD…; (11) … khích lệ UBGD lãnh trách 

nhiệm” (x. Tài liệu UBGD họp Giáo Tỉnh Lần II). 
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Q.1, TP.HCM; Lúc 15h, Thứ sáu hằng tuần (Chƣơng trình: 14h00: 
Tôn Sùng Trái Tim  ứ  Mẹ. 14g30: Sùng kính  Lòng Chú  Thƣơng 
Xót. 15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chú  Thƣơng Xót) 

- Ngày 01/12/2017; Chủ Tế: LM Giuse N uyễn P át Tài, Chánh 
Xứ Tân Thông, GP Phú Cƣờng. 

- Ngày 08/12/2017; Chủ Tế LM Ernest N uyễn Văn H ởn , 
Chánh Xứ Chợ  ũi, Tổng Linh hƣớng C .LCTX Tgp Sàigòn. 

- Ngày 15/12/2017; Chủ Tế: LM Gi côbê P ạm Văn P  ợn , 
OP, Chánh xứ Mân Côi, hạt Gò Vấp. 

- Ngày 22/12/2017; Chủ Tế: LM F.  Bảo Lộc, Giám họ  TTMV 
Tgp Sàigòn – TP.HCM. 

- Ngày 29/12/2017; Chủ Tế LM Giuse P ạm Văn Trọn ,  ại 
Chủng Viện T.Giuse SG. 

CÁC GIÁO HẠT: 
- HẠT CHÍ HÒA: N à t ờ Vin  S n 3 (154/333 Phạm văn H i, 

P. 3, Q. Tân Bình), lúc 16g00, ngày 06/12 (thứ Tƣ đầu tháng). Chủ 
tế: LM Giuse N uyễn Min  K ôi, Linh hƣớng C .LCTX hạt Chí 
Hòa. 

- HẠT HÓC MÔN: N à T ờ Bùi Môn (4/2, Ấp Tân Tiến, xã 
Xuân Thới  ông, huyện Hó  Môn), lúc 15g, ngày 02/12 (Thứ bảy 
đầu tháng). Chủ Tế: LM P êrô N uyễn N ọc V ợn , Linh 
hƣớng C .LCTX hạt Hó  Môn. 
   - HẠT TÂN ĐỊNH: N à T ờ P  olô 3 (262/14, Lê Văn Sỹ, 
P.14, Q.3, TP.HCM), lúc 17g, ngày 07/12 (Thứ Năm  T). Chủ Tế: 
LM F  N uyễn N ọc T u, Linh hƣớng C .LCTX hạt Tân   nh. 

- HẠT TÂN SƠN NHÌ: N à t ờ Tân H  n  (162 Tân Hƣơng, 
P. Tân Quý, Q. Tân Phú), lúc 15g00, ngày 05/12 (thứ B  đầu 
tháng). Chủ tế: LM Đ  Min  Vũ N ọc T ủ, Linh hƣớng C .LCTX 
hạt Tân Sơn Nhì. 
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- HẠT  ÓM MỚI: N à T ờ An N  n (153 Lê Hoàng Phái, P.17, 
Q.Gò Vấp), lú  15h, ngày 07/12 (Thứ năm  T). Chủ Tế: LM Vinh 
S n N uyễn T ế T ủ, Chánh xứ An Nhơn, hạt Xóm Mới.       
   Trƣớ  Thánh Lễ,  ó giờ Cầu nguyện Tôn sùng Lòng Chú  Thƣơng 
Xót. 

ÂN NHÂN THÁNG 10/2017 CỦA CĐ.LCTX TGP SÀI 
GÒN 
DANH SÁCH  IN BẰNG ÂN NHÂN: 
   HẠT  ÓM MỚI: 

1. M ri  Nguyễn Th  Bí h Ng , Giáo xứ Bắ  Dũng. 
2. Lh.   minh Trần Qu ng H nh, Giáo xứ Nữ Vƣơng Hò  Bình (2 

triệu). 
3. Lh. Antôn Trần Th nh Phong, Giáo xứ Nữ Vƣơng Hò  Bình (2 

triệu). 
4. M ri  Vũ Th  Bí h, Giáo xứ Bắ  Dũng. 
5. Gio n Nguyễn Tuấn Sơn, Giáo xứ Bắ  Dũng. 

   HẠT HÓC MÔN: 

1. Lh. Âugustinô Nguyễn Văn  iền, Giáo xứ Bạ h  ằng. 
2. Lh.M ri  Vũ Th  Phá h, Giáo xứ Bạ h  ằng. 
3. Lh.Giuse  inh Văn Ro & Lh.M ri  Trần Th  Xuân Tâm, Giáo xứ 

Tân Mỹ. 
4. M ri  Nguyễn Th  Ngọ  Hạnh, Giáo xứ Tân Mỹ. 

   HẠT SÀIGÒN – CHỢ QUÁN: 

1. Lh. Ông Nguyễn Văn Ho nh, Giáo xứ Chợ  ũi (5 triệu). 

   HẠT TÂN SƠN NHÌ: 

1. Maria Trần Th  Nhƣờng, Giáo xứ Tân Hƣơng. 

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP QUỸ BÁC ÁI: 

1. C .LCTX Giáo xứ Thánh T nh, hạt Gi    nh: 5.500.000đ. 
2. C .LCTX Giáo xứ Th  Nghè, hạt Gi    nh: 2.000.000đ. 
3. C .LCTX hạt Tân   nh: 2.000.000đ. 
4. C .LCTX Giáo xứ Thánh Mẫu 3, hạt Gi    nh: 1.000.000đ. 

ÂN NHÂN GIÚP “Quỹ  ỗ trợ Bữ  ăn T iếu n i  ọc Giáo lý 
Giáo điểm An T ới Đôn ”: 
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1. C .LCTX Giáo xứ An Nhơn, hạt Xóm Mới: 500.000đ. 
Ch  Tổng Linh hƣớng và B n Chấp hành C .LCTX Tgp Sàigòn 

 hân thành  ám ơn Quý  oàn viên và quý Ân nhân. Nguyện xin 
Thiên Chú ,  ấng Từ Bi – Thƣơng Xót bù đắp xứng đáng  ho lòng 
quảng đại  ủ  Quý V . 

TIN CỘNG ĐOÀN  
TIN VẮN HIỆP HỘI LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT GIÁO PHẬN 
 UÂN LỘC (Xin xem hình ở tr ng bì ) 

Sáng thứ Sáu, ngày 10.11.2017, tại Trung tâm mụ  vụ  ền thánh 
Maritnô - Hố N i, Hiệp Hội Lòng Chú  Thƣơng Xót Giáo phận Xuân 
Lộ  đã tổ  hứ  đại lễ Truyền thống d p k  niệm 2 năm thành lập. 

Chƣơng trình diễn r  từ 7g00‟ đến 12g00‟  ùng ngày, với sự th m 
dự  ủ  hơn 12.000 hội viên  hính thứ  và 1.000 hội viên thiện 
nguyện. Bên  ạnh đó  òn  ó sự hiện diện đầy yêu thƣơng  ủ  Hiến 
sỹ thuộ  Hội Dòng Lòng Thƣơng Xót Ý tại Việt N m (ODM-VN) và 
 á  đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, giáo phận Ph n Thiết, giáo 
phận Bà R   và giáo phận Vĩnh Long. 

Mọi ngƣời hân ho n vui mừng tiến về đây nhƣ là từng lớp ngƣời 
trảy hội lên đền để gặp gỡ Thiên Chú ,  ấng đầy Lòng Xót Thƣơng 
và gặp gỡ  hi  sẻ với nh u trong  ùng một  ảm nhận Lòng Thƣơng 
Xót  ủ  Thiên Chú . 

Với lời kinh kính Lòng Thƣơng Xót quen thuộ  đƣợ   ử hành đầy 
tr ng nghiêm và sốt sáng, mọi ngƣời không phân biệt già trẻ, n m 
nữ, khỏe h y bệnh, hoặ   ả những hoàn  ảnh khá  nh u trong 
 uộ  sống đều  hung một nh p đọ  và  hung tâm tình  ảm tạ Lòng 
Thƣơng Xót  ủ  Chú . 

 ứ  giám mụ  Gio n  ỗ Văn Ngân, phụ tá giáo phận Xuân Lộ  
đã  ó bài diễn giải  ho  ộng đoàn thật nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩ : 
nên t án  t ôn  qu  L n  T   n    t. Ngài kêu gọi mọi 
ngƣời, mọi nhà, mọi gi  đình, mọi  ộng đoàn hãy nên thánh, hãy 
biến nơi mình hiện diện trở thành thánh đ   lòng thƣơng xót. Tâm 
tình và lời kêu gọi này  ũng  hính là tâm tình và lời kêu gọi mong 
ƣớ   ủ   ứ  giám mụ  Giuse, giám mụ   hính tò  Xuân Lộ . Nên 
thánh tƣởng là khó nhƣng thật r   ũng rất dễ. Khó đối với  i không 
muốn để Lòng Thƣơng Xót  ủ  Chú  đụng  hạm vào đời sống; 
nhƣng lại dễ  ho những  i hoàn toàn buông theo ân sủng, để Lòng 
Thƣơng Xót  ủ  Chú   hìm ngập và thẫm sâu trong  on ngƣời toàn 
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diện. Nên thánh từng giây phút sống,  i  ũng  ố gắng làm vậy thì 
 hẳng mấy  hố , ƣớ  mơ l n tỏ  lòng thƣơng xót sẽ thành hiện 
thự . 

C o điểm  ủ  ngày sinh hoạt này là Thánh lễ tạ ơn Lòng Thƣơng 
Xót  ủ  Thiên Chú . Cuộ  lễ khởi đầu bằng việ  làm phép tƣợng 
LCTX và đoàn rƣớ  trống, kèn,  ờ, phƣớn thật hoành tráng và linh 
thiêng. Trong bài giảng lễ,  ứ  giám mụ  Gio n tiếp tụ  khơi lại 
niềm ƣớ  mơ nên thánh  ủ   ộng đoàn nhƣng ngài nói: thật r , 
 hất thánh đã ở trong lòng mỗi ngƣời rồi. Qu  bí tí h rử  tội, mỗi 
ngƣời đã là thánh  ủ  Thiên Chú ; và qu   á  thƣ  ủ  thánh 
Ph olo tông đồ  ũng đã nhiều lần khơi lại  hất thánh trong  húng 
t . Vậy thự  tế hôm n y,  húng t  phải làm s o để  hất thánh ấy lộ 
r  hơn nữ . 

Phép lành Tò  thánh  ùng với phép lành trọng thể từ t y  ứ  
giám mụ   hủ sự nài xin ân sủng và Lòng Thƣơng Xót  ủ  Thiên 
Chú , b n  ho tất  ả những  i th m dự thánh lễ này, đã khép lại 
ngày sinh hoạt truyền thống  ủ  HH.LCTX GP Xuân Lộ . Mọi ngƣời 
đã thự  sự  ảm nghiệm LTX  ủ  Thiên Chú  và r  về trong niềm 
hân hoan. 

Nguyện xin Thiên Chú  giàu Lòng Thƣơng Xót luôn ở mãi trong 
mọi hoàn  ảnh sống  ủ  từng ngƣời  húng t . Xin Ngƣời khơi dậy 
 hất thánh trong  húng t . Xin  ho  húng t   ũng hăng s y lo n 
báo lòng thƣơng xót đến nhiều ngƣời ở bất  ứ nơi đâu  húng t  
hiện diện. 

Lm. Mart. Hoàng, HH.LCTX GP Xuân Lộ  

THÔNG BÁO 
 ƣợ  sự qu n tâm  ủ   ứ   h  Giuse, giám mụ  giáo phận Xuân 

Lộ ,  ứ   h  Gio n, phụ tá - Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộ , 
HH.LCTX GP Xuân Lộ  vui mừng nhận trá h nhiệm tổ  hứ  sinh 
hoạt vào  á  ngày thứ Sáu đầu mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 
12.2017. 

    điểm tổ  hứ : nhà thờ giáo xứ Kẻ Sặt - Hố N i. 
Thời gi n từ: 14g00‟ đến 17g00‟. 
B n tổ  hứ  trân trọng kính mời quý  ứ  Ch , quý Ch , quý Tu 

sỹ và  ộng đoàn đến th m dự. Bài  hi  sẻ và  hủ sự thánh lễ do 
chính  ứ   h  giáo phận  ử hành. 

Lm. Mart. Hoàng, HH.LCTX GP Xuân Lộ  
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TÂN BAN CHẤP HÀNH & 60 HỘI VIÊN CỘNG ĐOÀN LCTX 

GX BÙI MÔN TUYÊN HỨA  

Thánh lễ kính thánh GH Gio n Ph olô II, bổn mạng C LCTX GX 
Bùi Môn, hạt Hó  Môn, hồi 17g30 ngày 23/10/2017, tại nhà thờ Bùi 
Môn, do LM Phê-rô Nguyễn Ngọ  Vƣợng,  hánh Xứ Bùi Môn kiêm 
linh hƣớng C LCTX hạt Hó  Môn  hủ tế.  ồng tế có quý Cha 
Giorgiô Nguyễn  ứ  Phùng,  hánh xứ Hó  Môn; Giuse Nguyễn Hữu 
Tuân,  hánh xứ Thụ  Thiện (GP.Thái Bình) và quý Cha phó Gx Bùi 

Môn. 

Th m dự thánh lễ  ó B n Thƣờng vụ H  MV GX; đại diện BCH 
C LCTX Tgp Sài Gòn, BCH C LCTX hạt Hó  Môn và đông đảo  oàn 
viên C LCTX các Giáo Xứ trong hạt Hó  Môn. 

Trƣớ  thánh lễ,  oàn viên C LCTX GX Bùi Môn, quý khá h mời 
và quý  h  đồng tế đã kiệu  ung nghinh Ảnh Thánh Giáo hoàng 
Gioan Phao-lô II từ nhà Xứ vào Nhà Thờ để  ử hành nghi thứ : 

Làm phép ảnh Thánh Giáo hoàng và Phụng vụ Thánh Lễ. 

Trong bài giảng, Ch   hủ tế đã lƣợ  lại một số điểm nổi bật nơi 
Thánh GH Gio n Ph olô II và mời gọi mọi ngƣời tí h  ự  dấn thân 

làm tông đồ  ho LCTX. 

Ch  phân tí h bối  ảnh khủng hoảng s u 2 trận thế  hiến mà 
Thánh Giáo hoàng là ngƣời trong  uộ : lòng tin b  đánh mất,  hủ 
nghĩ  tôn sùng kho  họ  kỹ thuật,  hủ nghĩ  thự  dụng… Thánh 
Giáo hoàng thấy  h   ó tình thƣơng  ủ  Chú  thể hiện qu  tình 
thƣơng nơi mỗi ngƣời, mới vự  lại đƣợ  thế giới suy đồi này. Dự  
vào tâm tình sùng kính LCTX nơi thánh nữ F ustin , ngƣời đồng 
hƣơng B  L n, Ngài đã b n hành Thông điệp Thiên Chú  Giàu Lòng 
Xót thƣơng. Thánh nhân nổi tiếng là ngƣời r  khỏi V ti  n để đến 
với mọi dân nƣớ , Thánh nhân nổi tiếng là ngƣời tạo  ảm hứng và 
vự  dậy tinh thần giới trẻ thời đại qu   á  đại hội  ó hàng triệu bạn 
trẻ th m gi … Mỗi ngƣời hãy tạ ơn Thiên Chú  đã b n  ho  húng 
t  những v  thánh  ùng thời đại, nhƣ Thánh GH Gioan Phaolô II 

đƣợ  mừng kính hôm n y. 

S u phần giảng lễ, Ch  Linh hƣớng chủ sự nghi thứ  Làm phép 
Cờ  oàn và Phù hiệu C . LCTX, nghi thứ  Tuyên hứ  gi  nhập 
Cộng đoàn cho 60 tân  oàn viên và Tuyên hứ   ho tân B n Chấp 

hành C .LCTX Giáo xứ Bùi Môn. 

http://tgpsaigon.net/nhan-su/20160105/33505
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DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH C .LCTX GX BÙI MÔN (NK I, 2017 – 
2021) 

 CHA LINH HƯỚNG: PHÊ-RÔ NGUYỄN NGỌC VƯỢNG  

   1. Trƣởng B n Chấp hành: Ông Giuse Phạm Văn Tân. 

   2. Phó B n Chấp hành (Nội vụ): Ông Giuse  ỗ C o Thắng. 

   3. Phó B n Chấp hành (Ngoại vụ): Ông Giuse Nguyễn Văn Châu. 

   4. Thƣ ký: Bà M ri  Lê Th  Cậy. 

   5. Thủ quỹ: Bà Têrês  Nguyễn Th  Dung. 

   6. Ủy viên Bá  ái – Xã hội: M ri  Hoàng Th  Kính 

 ƣợ  biết, Bùi Môn là một trong những GX  ó đ   bàn rộng và  ó 
nhiều giáo dân trong hạt Hó  Môn, hiện GX đ ng hình thành một vài 
 iểm Truyền giáo trên đ   bàn. Hàng tháng, đông đảo đoàn viên 
C LCTX hạt Hó  Môn về th m dự thánh lễ kính LCTX tại nhà thờ GX 
Bùi Môn và giờ Chầu Thánh Thể đầu tháng tại nhà thờ GX Hó  Môn. 

Lê Tân 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CĐ.LCT  GX BÌNH AN, HẠT 
BÌNH AN (Nhiệm kỳ II, 2017 – 2020) 

    CHA LINH HƯỚNG: LM GIUSE TRỊNH VĂN VIỄN 

1. Trƣởng B n Chấp hành: Ông Giuse Phạm Văn Phụ . 

2. Phó B n Chấp hành: Bà M ri  Hoàng Th  O nh. 

3. Thƣ ký: Bà M ri  Nguyễn Th  Kim Thi. 

4. Thủ quỹ, kiêm Ủy viên Bá  ái – Xã hội: Bà Ann  Trần Th  Kim. 

 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT TGP SÀI GÕN 
HÂN HOAN CHÖC MỪNG 

 

TÂN BAN CHẤP HÀNH 

 
CĐ LCT  G  BÙI MÔN, HẠT HÓC MÔN 
CĐ LCT  G  BÌNH AN, HẠT BÌNH AN 

 
     N uyện xin L n  T   n    t củ  C    luôn đồn   àn  
và nân  đỡ các  n  c ị trên con đ ờn  p ục vụ Giáo  ội. 
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HỎI ĐÁP (*) 

 

 

 

(s u Hội ngh  thƣờng niên kỳ II/2017) 

   T ôn  tin về Hội n  ị T  ờn  niên Kỳ II Năm 2017: 

Từ ngày 9 đến 13 tháng 10 năm 2017, Hội đồng Giám mụ  Việt 
N m họp Hội ngh  thƣờng niên, Kỳ II, tại Toà Giám mụ  Th nh 
Hoá. Chúng tôi gửi đến  nh  h  em lời  hào thân ái, “xin Thiên 
Chú  là Ch   húng t  và Chú  Giêsu Kitô b n  ho  nh  h  em ân 
sủng và bình  n” (Pl 1, 2). 

Câu 1: Đán   iá về việc t ực  iện T   Mục Vụ năm 2016,  
Hội đồn  Giám Mục Việt N m n ận địn  t ế nào? 

 Từ những  hi  sẻ  ủ   á  giáo phận  ũng nhƣ  á  Uỷ b n trự  
thuộ  Hội đồng Giám mụ ,  húng tôi vui mừng trƣớ  những ho  
trái mụ  vụ theo đ nh hƣớng đã đề r   ho năm 2017, là “ huẩn b  
 ho  á  bạn trẻ bƣớ  vào đời sống hôn nhân”. Việ  họ  giáo lý hôn 
nhân đƣợ   hú trọng hơn tại  á  giáo xứ; nhiều sáng kiến đƣợ  áp 
dụng để giúp  á  bạn trẻ khám phá vẻ đẹp, sự   o quý và tầm 
qu n trọng  ủ  hôn nhân Kitô giáo; mụ  vụ hôn nhân  ũng là đề tài 
 ủ   á   uộ  thƣờng huấn linh mụ  ở  ấp giáo phận  ũng nhƣ giáo 
t nh. 

Câu 2: Các N ài c  n ữn  lời k íc  lệ nào với Cộn  đồng 
dân Chúa? 

 Chúng tôi  ám ơn những  ố gắng  ủ   nh em linh mụ ,  á  tu sĩ, 
giáo lý viên và  á  bạn trẻ trong lãnh vự  này. Hy vọng những nỗ 
lự  đó sẽ đƣợ  tiếp tụ , hầu giúp  á  bạn trẻ bƣớ  vào đời sống 
hôn nhân  á h vững vàng hơn. 

Câu 3: Trong năm 2018, T   Mục vụ n ấn mạn  đến điểm 
n ấn nào? 

 Trong năm 2018,  húng tôi đề ngh   nh  h  em tiếp tụ  qu n 
tâm đến Mụ  vụ gi  đình, với điểm nhấn là đồn   àn  với các 
 i  đìn  trẻ. 
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Câu 4: N ữn  nét đẹp củ  các Gi  đìn  trẻ Côn  Giáo  iện 
nay là gì? 

Mặ  dù  ó nhiều thá h đố và khó khăn trong đời sống gi  đình, 
vẫn  ó những  hứng từ tốt đẹp nơi nhiều  ặp vợ  hồng trẻ Công 
giáo. Họ  hấp nhận những hy sinh lớn l o, vƣợt qu  mọi khó khăn 
thử thá h để sống trung thành với gi o ƣớ  hôn nhân. Nhiều  ặp 
vợ  hồng đã   n đảm giữ mầm sống trong mọi hoàn  ảnh. Có 
những đôi bạn  hấp nhận tình trạng son sẻ suốt đời, vƣợt qu   ám 
dỗ muốn sử dụng những phƣơng pháp trợ giúp Giáo Hội không  ho 
phép, đồng thời đón nhận và thự  thi tình phụ mẫu thiêng liêng 
qu  việ  đảm nhận những hoạt động tông đồ, bá  ái xã hội với lòng 
nhiệt thành hân ho n. Nhiều bậ   h  mẹ dù nghèo về kinh tế, vẫn 
 ố gắng  hu toàn bổn phận  hăm lo  ho  on  ái đƣợ  giáo dụ  toàn 
diện về thể dụ , trí dụ ,  ũng nhƣ đứ  dụ  và tâm linh. 

Câu 5: Hoàn cản  t ực tế  ôm n y đe dọ  đời sốn   i  
đìn  trẻ Côn  Giáo r  s o? 

Phải nhìn nhận rằng do ảnh hƣởng trào lƣu hƣởng thụ, sống ảo, 
sống gấp và qu n niệm lệ h lạ  về hôn nhân, một số không nhỏ 
những tiêu  ự  vẫn tồn tại và  ó nguy  ơ phát triển, ng y trong 
 ộng đồng Công giáo nhƣ: phá th i, sống thử, kết hợp đồng tính, ly 
d , lự   họn giới tính. Những hiện tƣợng này đ ng làm mất đi 
những giá tr  truyền thống  ủ  gi  đình Việt N m, đi ngƣợ  lại với ý 
muốn  ủ   ấng Tạo hoá, để lại những hậu quả nghiêm trọng  ho 
thế hệ mới. 

Câu 6:  in c o biết, các Đức Giám Mục k íc  lệ, mời  ọi 
các  i  đìn  trẻ  ôm n y t ế nào? 

 Dự  trên tình hình thự  tế đã nêu trên,  húng tôi mời gọi  á  gi  
đình trẻ hãy trân trọng giữ gìn và phát huy giá tr   ủ  hôn nhân 
Công giáo. Chúng tôi  ũng mời gọi  á  mụ  tử và mọi thành phần 
Dân Chú  đồng hành và giúp đỡ  á  gi  đình xây dựng hạnh phú . 

Câu 7: N ữn  n uyên n ân c ủ qu n nào dẫn đến tìn  
trạn   i  đìn  bị đổ vỡ? 

Trong Tông huấn Niềm vui  ủ  tình yêu,  ứ  Giáo Hoàng 
Ph nxi ô đã nói đến những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gi  
đình đổ vỡ.  ó là kỳ vọng quá   o về đời sống hôn nhân, sự thu 
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hút b n đầu qu  đi,  ùng với những khó khăn mới mà đôi bạn  hƣ  
đƣợ   huẩn b  để đối diện. 

Câu 8: C n n ữn  n uyên n ân k ác  qu n t ì s o? 

 Ngoài r ,  òn phải nói đến tá  động  ủ  bối  ảnh văn hoá xã hội 
ngày n y, đề   o tự do  á nhân hơn hạnh phú  gi  đình, đo lƣờng 
tình yêu dự  vào những tiêu  huẩn vật  hất và hƣởng thụ hơn là 
những giá tr  tinh thần. Vì vậy, trƣớ  những khó khăn trong đời 
sống hôn nhân, nhiều đôi bạn trẻ  oi ly d , phá th i là giải pháp tối 
ƣu th y vì  ố gắng vƣợt qu  để bảo vệ hạnh phú  gi  đình. 

Câu 9: Đồn   àn  với các  i  đìn  trẻ p ải c ăn  là yếu tố 
qu n trọn  n ất? 

  ồng hành với  á  gi  đình trẻ là yếu tố qu n trọng trong Mụ  
vụ gi  đình. Mụ  vụ hôn nhân không  h  dừng lại ở khoá  huẩn b  
nhƣng phải đồng hành với  á  đôi vợ  hồng trẻ trong những năm 
tiếp theo, bằng  á h giúp họ hiểu rằng: (1) Hôn nhân là một hành 
trình dài, trong đó mỗi ngƣời phải gạt đi những ảo tƣởng để đón 
nhận bạn đời  ủ  mình nhƣ họ là,  ùng nh u nên hoàn thiện hơn 
mỗi ngày; (2) Hành trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết, hy 
sinh và quảng đại; (3) Hành trình đó giúp đôi bạn đào sâu và làm 
phong phú hơn quyết đ nh  ủ  họ khi bƣớ  vào đời sống hôn nhân 
(Niềm vui  ủ  tình yêu, số 223). 

Câu 10: V i tr  củ  các Lin  Mục và các cộn  đoàn  iáo xứ 
tron  việc đồn   àn  với các  i  đìn  trẻ cụ t ể r  s o? 

 Cá  linh mụ  và  á   ộng đoàn giáo xứ đóng v i trò qu n trọng 
trong việ  đồng hành này,  ụ thể qu  những việ  s u: 

– Cổ võ việ   ầu nguyện  hung trong gi  đình, năng th m dự 
Thánh Lễ và lãnh nhận  á  bí tí h; 

– Tổ  hứ  những buổi tĩnh tâm  ho  á  đôi vợ  hồng trẻ; 

– Tổ  hứ  thánh lễ nhân d p kỷ niệm hôn phối, để tạ ơn Chú  và 
 ầu nguyện  ho đời sống gi  đình; 

– Tổ  hứ  những buổi nói  huyện về đề tài  ụ thể nhƣ: sinh sản 
và giáo dụ   on  ái, những vấn đề thƣờng gặp s u khi kết hôn, 
 á h giải quyết xung đột trong gi  đình; 
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– Chi  sẻ kinh nghiệm  ủ   á  đôi vợ  hồng đi trƣớ , đặ  biệt 
gƣơng sáng và kinh nghiệm  ủ   h  mẹ đôi bên  ó tầm ảnh hƣởng 
qu n trọng đối với  á  gi  đình trẻ; 

– Sinh hoạt nhóm nhỏ theo mô hình “ ộng đoàn Giáo Hội  ơ 
bản”, ở đó  á  gi  đình trẻ  ó thể  hi  sẻ và nâng đỡ nh u  á h  ụ 
thể. 

Câu 11: Các Đức Giám Mục mon  muốn đoàn t ể tôn  đồ 
c  v i tr  nào tron   oạt động này? 

Chúng tôi ƣớ  mong  á  đoàn thể tông đồ qu n tâm nhiều hơn 
đến  á  gi  đình trẻ,  ó những hoạt động thí h hợp để quy tụ và 
đồng hành với họ trong những năm đầu đời  ủ  sống hôn nhân, 
những năm ngập tràn hạnh phú  nhƣng  ũng không ít thử thá h. 

Câu 12: Với  i  đìn  lớn   n  ết là Giáo  ội Côn  Giáo 
Việt N m, năm 2018 c  sự kiện lớn, đ  là sự kiện  ì ? 

 Nhân d p này,  húng tôi muốn hƣớng  nh  h  em tới một gi  
đình lớn hơn là Giáo Hội Công giáo Việt N m, trải dài trong suốt bề 
dày l  h sử truyền bá đứ  tin. Năm 2018,  húng t  sẽ kỷ niệm 30 
năm Toà Thánh nâng 117 v  Tử đạo lên hàng hiển thánh.  ây là 
một dấu son trong l  h sử và là niềm tự hào  ủ  Giáo Hội Việt N m. 

Câu 13: Giáo  ội Côn  Giáo Việt N m c  n ữn  tâm tìn  
nào với kỷ niệm lon  trọn  này? 

 Chúng t  hãy tạ ơn Chú  đã b n  ho Giáo Hội những  hứng 
nhân  nh dũng, dám sống mầu nhiệm hạt lú  đƣợ  gieo vào lòng 
đất,  hấp nhận  hết đi để m ng lại nhiều ho  trái (x. G  12,23-25). 
Thật vậy, trong lễ phong thánh tại Rôm , ngày 19-6-1988, Thánh 
Giáo Hoàng Gio n Ph olô II đã nhắn nhủ: “Hỡi  á  Kitô hữu Việt 
N m,  húng tôi  ó thể nói rằng máu Cá  Thánh Tử  ạo là  ho  nh 
 h  em, là nguồn ân sủng để tăng trƣởng đứ  tin. Nơi  nh  h  em, 
đứ  tin  ủ   h  ông  húng t  tiếp tụ  đƣợ  thông truyền  ho những 
thế hệ mới.  ứ  tin này là nền tảng giúp  ho  nh  h  em, vừ  trung 
thành với quê hƣơng Việt N m, vừ  tiếp tụ  là những môn đệ đí h 
thự   ủ   ứ  Kitô”. 

Câu 14: Kỷ niệm biến cố p on  T án  Tử Đạo  i p mỗi 
n  ời tín  ữu điều  ì? 
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Kỷ niệm biến  ố phong Thánh Tử  ạo là d p để  húng t  ôn lại 
đời sống  hứng nhân  ủ   á  ngài, noi gƣơng  á  ngài, sống tinh 
thần Phú  Âm trong mọi hoàn  ảnh,  ộng tá  phần mình xây dựng 
một Giáo Hội vững mạnh và một xã hội  ông bằng và nhân ái. 

Câu 15: Các Đức Giám Mục dự kiến c   n  trìn  lễ kỷ 
niệm biến cố này r  s o?  

 ể kỷ niệm biến  ố qu n trọng này,  húng tôi sẽ bàn thảo và đƣ  
r  những đề ngh , nhằm hƣớng tới một  hƣơng trình b o gồm  ử 
hành, họ  hỏi và sống đứ  tin. Cử hành để tạ ơn Chú , tôn vinh  á  
bậ  Tiền Nhân và xin  á  ngài bầu  ử  ho Giáo Hội và Quê Hƣơng; 
họ  hỏi để hiểu biết  uộ  đời và ý nghĩ  sự hy sinh   o  ả  ủ   á  
ngài; sống đứ  tin theo gƣơng  á  Thánh Tử  ạo là những ngƣời 
trƣớ  khi  hết vì  ạo thì đã sống  ho  ạo, đạo làm ngƣời và  ạo 
làm con cái Chúa. 

Câu 16: Kết t  c Hội n  ị, n ân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ 
 iện r  tại F tim , các Đức Giám Mục n ắn n ủ dân C    
điều  ì ? 

 Anh  h  em thân mến,  húng tôi kết thú  Hội ngh  này vào đúng 
ngày 13 tháng 10 năm 2017, kỷ niệm 100 năm  ứ  Mẹ hiện r  tại 
F tim . Sứ điệp F tim  vẫn m ng tính thời sự và  ần thiết  ho Giáo 
Hội ngày n y. Ƣớ  gì mỗi ngƣời, mỗi gi  đình Công giáo Việt N m 
biết đón nhận và sống sứ điệp ấy  á h  ụ thể: Sám hối,   nh tân 
đời sống theo tinh thần Phú  Âm; Lần  huỗi Mân Côi để theo gƣơng 
Mẹ, bƣớ  đi trên đƣờng theo Chú ; Tôn sùng Trái tim Mẹ để tâm 
hồn  húng t  nên giống  ứ  Mẹ,  h n  hứ  tình yêu và lòng 
thƣơng xót. Nhờ Mẹ và với Mẹ,  húng t  hãy đem tinh thần Phú  
Âm vào đời sống gi  đình  ũng nhƣ xã hội, góp phần xây dựng nền 
văn minh tình thƣơng và sự sống trên quê hƣơng đất nƣớ   húng 
t . Nhờ lời  huyển  ầu  ủ   ứ  Mẹ F tim  và  á  Thánh Tử  ạo 
Việt N m, xin Chú   hú  lành  ho  nh  h  em. 

Fx Min  Đỗ   

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

(*) Vì nhu  ầu họ  hỏi  ủ   á  đoàn thể, hội nhóm,  á   ộng đoàn dòng 
tu, giáo xứ, Thƣ Mụ  vụ Hội  ồng Giám Mụ  Việt N m kỳ II năm 2017, đƣợ  
biên soạn dƣới dạng Hỏi– áp, nhƣng vẫn tôn trọng nguyên bản. 
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DIỄN ĐÀN 

 
 Lm. Antôn N uyễn Văn Độ 

 

Đêm Gián  Sin , Đêm Tìn  Yêu. C  n  t  c  t ể n i n   
t ế mà k ôn  sợ s i lầm. Vì yêu, T iên C    đã t ể  iện  ết 
tìn  đối với con n  ời k i làm c o án  sán  c ân t ật c iếu 
trần t ế (x. Lời n uyện n ập lễ). Đêm con n  ời đ ợc C    
yêu t   n , “dân tộc b ới đi tron  u tối đ ợc n ìn t ấy sự 
án  sán ” (x. Is 9, 2-7). Đại tin vui đến với con n  ời đêm 
nay: “C    đã làm c o dân tộc nên vĩ đại,  á c ẳn  làm vĩ 
đại niềm vui?” (x. Is 9, 4). Đêm vui n ất tron  Giáo Hội 
Côn   iáo c  n  t , cũn  là đêm lin  t iên  n ất, vì đêm 
n y, Giáo  ội lo n báo tin vui c o toàn t ể n ân loại, c o 
mọi n  ời và từn  n  ời: “Hôm n y, Ðấn  Cứu T ế đã 
 ián  sin  c o c  n  t ” (đáp c ). 

THIÊN CHÖA 
LÀ TÌNH YÊU 

Theo thánh 
Augustinô thì toàn 
bộ Kinh Thánh  h  là 
bản “tƣờng thuật 
tình yêu  ủ  Thiên 
Chú ”. Chính tình 
yêu này giải thí h 
mọi sự khá ,  ắt 

nghĩ  vì s o  ó tạo dựng,  ó nhập thể làm ngƣời,  ó  hết và sống 
lại để  ứu  huộ . Ngƣời t  nói rằng: nếu tất  ả Thánh Kinh trên trái 
đất này b  hủy diệt bởi t i biến nào đó h y bởi một  ơn th nh nộ 
phá hủy  á  hình tƣợng tôn giáo và  h   òn một bản Kinh Thánh, và 
bản  òn lại đó  ũng b  hƣ hại đến mứ   h   òn một tr ng, và nếu 
tr ng đó nhăn nheo đến độ  h   òn một dòng  ó thể đọ  đƣợ , và 
nếu dòng đó là thƣ thứ nhất  ủ  thánh Gio n viết “Thiên Chú  là 
Tình Yêu”, thì  oi nhƣ toàn bộ Thánh Kinh đƣợ  khôi phụ , bởi vì 
toàn bộ nội dung là ở đó.  
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Kiểu nói “Thiên Chú  là Tình Yêu”  ó h i nghĩ  rất khá  nh u. 
Hoặ  Thiên Chú  là đối tƣợng  ủ  tình yêu (yêu Chú ). Hoặ  Ngài 
là  hủ thể  ủ  tình yêu (Chú  yêu). Thƣ thứ nhất  ủ  Gioan cho 
 húng t   âu trả lời: “Tình yêu  ốt ở điều này: không phải  húng t  
đã yêu mến Thiên Chú , nhƣng là  hính Ngƣời đã yêu thƣơng 
 húng t ” (1Ga 4, 10). Nhƣ thế, Thiên Chú  là Tình yêu,  òn  húng 
t  là đối tƣợng đƣợ  Thiên Chú  yêu thƣơng. 

CON NGƯỜI ĐƯỢC CHÖA YÊU THƯƠNG 

“Hôm n y, Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh  ho  húng t ”. Chúa 
Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chú  đã hạ sinh  ho  húng t  vì yêu 
thƣơng. 

Nghe lại những lời trên  ủ  Thiên Thần báo  ho  á  mụ  đồng 
tuy x  xƣ  nhƣng vẫn luôn mới mẻ trong đêm n y, làm  ho  húng 
t  sống lại bầu khí linh thiêng  ủ  Ðêm Thánh, Ðêm mà  á h đây 
2017 năm tại Bêlem, Con Thiên Chú , vì yêu thƣơng nhân loại đã 
thân hành xuống thế, giáng sinh làm ngƣời giống  húng t  mọi 
đàng ngoại trừ tội lỗi.  ây là  uộ  hò  mình  ủ  Thiên Chú  vào 
l  h sử nhân loại.  

“Hôm n y, Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh  ho  húng t ”.  ây là lời 
lo n báo v ng vọng trong đêm đen  ho những  i đ ng t nh thứ , 
nhƣ  á  mụ  đồng tại Bêlem; Lời ấy v ng lên  ho những  i đã sống 
theo đòi hỏi  ủ  Mù  Vọng và một khi đã t nh thứ  trong đợi  hờ, 
sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp  ủ  niềm vui, đƣợ  hát lên trong Thánh 
lễ đêm n y.  

Khi nghe những lời trên, Giáo hội hết sứ  vui mừng, niềm hy 
vọng dâng trào và đứ  tin đƣợ   ủng  ố. Noel là lễ  ủ  tình yêu, sẻ 
 hi  và hy vọng.  

 Tình Yêu, vì: “Thiên Chú  yêu thế gi n đến nỗi đã b n Con một 
Ngƣời” (Ga 3, 16-17). Hy vọng, vì Thiên Chú  giáng sinh làm ngƣời 
để giải thoát  on ngƣời khỏi tội lỗi, khỏi muôn điều lo sợ, sợ thiên 
tai, nhân t i, sợ  hết. Sẻ  hi  vì: “Thiên Chú  làm ngƣời để  on 
ngƣời trở nên thiên  hú ”. Trở nên thiên  hú  đây nghĩ  là gì?  ó 
 hính là trở nên tình yêu nhƣ Ngài là Tình Yêu. Vâng, Thiên Chú  
xuống thế làm ngƣời để tr o b n tình yêu và mời gọi  on ngƣời đáp 
lại tình yêu, đón nhận tình yêu và trở nên tình yêu đối với  nh em. 
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CHÖNG TA HÃY YÊU THƯƠNG NHAU 

Nơi Hài Nhi Giêsu, Thiên Chú  làm ngƣời, gần gũi với  on ngƣời, 
đã từ bỏ tất  ả vì  húng t . Con Trẻ nằm trong máng  ỏ là Thiên 
Chú  thật. Thiên Chú  không hiện hữu đơn độ , nhƣng là một  ộng 
đoàn B  Ngôi, với tình yêu hỗ tƣơng trong sự  ho đi và nhận lại. 
Ngài là Cha, Con và Thánh Thần. Chú  Giêsu giáng trần không  h  
biểu lộ tình yêu  ủ  Thiên Chú   ho nhân loại, nhƣng  òn hiến 
mạng vì  húng t , mà không đòi hỏi một đặ  quyền nào hết. Chú  
Giêsu đã nhâp thể làm ngƣời vì yêu để  on ngƣời trở nên khí  ụ 
 ủ  tình yêu ấy. 

Chúa Ch  đã yêu thƣơng nhân loại đến nỗi tr o tặng Ngƣời Con 
Một, Ngƣời Con ấy là Ân Sủng  ủ  Thiên Chú , là Tình Yêu đã đƣợ  
biểu lộ, đem ơn  ứu độ đến  ho mọi ngƣời (x. Tt 2, 11), là Ðấng 
Cứu Thế đã giáng sinh  ho  húng t . Cuộ  giáng sinh diệu kỳ  ủ  
Con Một Chú  đã đánh dấu bƣớ  điểm khởi đầu mới  ủ  l  h sử.  

Trong đêm  ự  thánh này, Chú  Kitô đã từ trời   o sinh xuống 
giữ   húng t . Ngôi Lời nằm khó  trong máng  ỏ, đƣợ  gọi là 
Giêsu, nghĩ  là Thiên Chú   ứu độ “bởi vì Ngƣời sẽ  ứu dân ngài 
khỏi mọi tội lỗi” (Mt 1, 21). Không phải trong một lâu đài mà Ðấng 
 ứu  huộ  sinh r , nhƣng trong một  huồng loài vật; và sống giữ  
 húng t . Ngƣời sinh xuống trần gi n, từ  ung lòng  ủ  một Ngƣời 
Nữ đƣợ   hú  phú  hơn mọi ngƣời nữ; Ngƣời là Con Ðấng Tối C o, 
là Tình Yêu  ủ  Chú  Ch . Nhờ sự sinh hạ  ủ  Ngƣời mà  húng t  
 ảm nhận đƣợ  Thiên Chú  yêu thƣơng  húng t  biết  hừng nào. 

Trong   uộ  sống hôm n y, nhiều nơi, nhiều  hốn, nhiều gi  
đình, sống nhƣng lại sống vất vƣởng, vì ở đó thiếu vắng tình yêu. 
Nhân d p mừng sinh nhật Con Chú ,  húng t  hãy  ầu xin Chú  b n 
 ho toàn thể nhân loại tình yêu  ủ  Chú  và xin Chú  xu  t n đi 
bóng đêm hận thù, ghen tỵ, tr nh  hấp đ ng  òn len lỏi đó đâu 
trong  á  gi  đình, trong  á   ộng đoàn, giữ  lòng  á  dân tộ  h y 
trên thế giới.  

   Lạy Cố Vấn kỳ diệu, Thiên Chú  huy hoàng, Ngƣời Ch  muôn 
thủ , Ông Vu  Thái Bình, xin hâm nóng trái tim mỗi ngƣời  húng 
 on để  húng  on biết yêu, biết tr o b n tình yêu từ Chú   ho 

ngƣời  húng  on gặp gỡ! Amen.  
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TRẦM THIÊN THU 

Ch  Êlis bét  ó th i đƣợ  sáu 
tháng thì Thiên Chú  s i sứ thần 
Gáprien đến một thành miền 
G lilê, gọi là N d rét, gặp một 
trinh nữ đã thành hôn với một 
ngƣời tên là Giuse, thuộ  dòng 

dõi vu    vít. Trinh nữ ấy tên là M ri . Sứ thần vào nhà trinh nữ và 
nói: “Mừng vui lên, hỡi  ấng đầy ân sủng,  ứ  Chú  ở  ùng Ch ”. 
Nghe lời ấy, M ri  rất bối rối và tự hỏi lời  hào nhƣ vậy  ó nghĩ  gì. 
Sứ thần liền nói: “Thƣ  Ch  M ri , xin đừng sợ, vì Ch  đẹp lòng 
Thiên Chú . Và này đây Ch  sẽ thụ th i, sinh hạ một  on tr i và đặt 
tên là Giêsu. Ngƣời sẽ nên   o  ả, và sẽ đƣợ  gọi là Con  ấng Tối 
C o.  ứ  Chú  là Thiên Chú  sẽ b n  ho Ngƣời ng i vàng Vu  
  vít, tổ tiên Ngƣời. Ngƣời sẽ tr  vì nhà Gi  óp đến muôn đời, và 
triều đại Ngƣời sẽ vô  ùng vô tận” (Lc 1:26-33). 

Nhập thể là gì? Nhập thể là Con Thiên Chú  hó  thân làm ngƣời, 
mặ  xá  phàm,  ó nhân tính nhƣng vẫn  ó thiên tính.  ể dễ hiểu, 
 húng t   ứ nghĩ nhƣ thân xá  và linh hồn  húng t  vậy. 

Nhập thể là hó  thành xá  phàm, hó  thành nhụ  thể, đó là hành 
động khiêm nhƣờng nhất. Nghĩ  là Ngôi H i Thiên Chú  hằng hữu, 
toàn năng, vô tận và bất biến đã tự nguyện làm ngƣời và  ũng  ó 
những yếu đuối thể lý  ủ  nhân loại. Ngài tự hạn  hế trong thân 
xá  nhân loại,  ũng  ảm thấy đ u đớn và bệnh tật, và với linh hồn 
 ủ  nhân loại  ũng làm  ho Ngài  ảm thấy đ u khổ,  ô đơn, ƣu 
sầu. 

Bởi tá  động  ủ  Chú  Thánh Thần, Con Thiên Chú  xuống thế 
làm ngƣời ng y khi  ứ  Mẹ khiêm nhƣờng nói lời “xin vâng” (L  
1:38), vì  ứ  Mẹ tin tƣởng rằng “đối với Thiên Chú , không  ó gì là 
không thể làm đƣợ ” (L  1:37). Thiên tính  ủ   ứ  Kitô  ó từ đời 
đời,  h   ó nhân tính  ủ  Ngài bắt đầu từ khi Ngài nhập thể. 

Không b o giờ  húng t   ó thể hiểu hết Mầu nhiệm Nhập thể, 
nhƣng  húng t  phải tin kính và tôn thờ. 

“Ngôi Lời đã trở nên ngƣời phàm và  ƣ ngụ giữ   húng t ” (Ga 
1:14).  ứ  Kitô là ngƣời nhƣ  húng t  về mọi phƣơng diện, ngoại 
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trừ tội lỗi. Ngài không thể phạm tội vì Ngài là Thiên Chú  toàn 
thiện. Nhƣng về  á  phƣơng diện khá  thì Ngài  ũng nhƣ  húng t : 
Ngài  ó thân xá ,  ó linh hồn,  ó ý muốn  ủ  một  on ngƣời. Hầu 
nhƣ  húng t  không thể hiểu đƣợ  điều này theo lý luận  ủ   on 
ngƣời. Thánh Gio n Chrysostom nói: “Tôi biết Con Thiên Chú  trở 
nên  on ngƣời, nhƣng tôi không biết nhƣ thế nào”. Thiên Chú  tạo 
dựng vũ trụ từ hƣ vô, Ngài  ũng khả dĩ tạo nên Mầu nhiệm Nhập 
thể. 

Con Thiên Chú  đƣợ  thụ th i trong lòng  ứ  Trinh nữ M ri  và 
trở nên Con Ngƣời nhờ quyền năng  ủ  Chú  Thánh Thần. B  Ngôi 
Thiên Chú   ùng hợp tá  trong Mầu nhiệm Nhập thể, nhƣng  h   ó 
Ngôi H i làm ngƣời khi hó  thành nhụ  thể. 

Nhập thể là  ông việ  đặ  biệt  ủ  T m v  Nhất thể. Chú  B  
Ngôi hình thành linh hồn và  ơ thể nhân loại nơi Ngôi H i Thiên 
Chú :  ứ  Giêsu Kitô, một Thiên-Chúa-Con-Ngƣời. Quyền năng 
Chú  Thánh Thần tạo nên Mầu nhiệm Nhập thể, vì Ngôi B  Thiên 
Chú  là Tình Yêu  ủ  Chú  Ch  và Chú  Con, Ngôi Ba Thiên Chúa 
đặ  biệt diễn tả Tình yêu ấy. Mầu nhiệm Nhập thể là ví dụ tối   o 
và điển hình về Tình yêu Thiên Chú  dành  ho nhân loại. 

 úng là Chú  Con nên nhập thể, hơn là Chú  Ch  hoặ  Chú  
Thánh Thần, vì Chú  Con xuất phát từ Chú  Ch  và đƣợ  Chúa Cha 
s i đến trần gi n. Chú  Con là ho  trái  ủ  Ơn Cứu  ộ và gởi Chú  
Thánh Thần đến. Nhƣ vậy qu  Chú  Con  húng t  trở thành dƣỡng 
tử  ủ  Thiên Chú . 

Chú  Con đƣợ  thụ th i và hó  thành nhụ  thể từ khi Sứ thần 
G briel truyền tin  ho  ứ  M ri , thế nên  ứ  M ri  là Mẹ Thiên 
Chú . Trinh nữ M ri  là một thôn nữ nhu mì và giản d  sinh sống tại 
N d ret, thuộ  miền G lilê. Một hôm, Sứ thần hiện r  với  ứ  M ri  
và nói: “Mừng vui lên, hỡi  ấng đầy ân sủng,  ứ  Chú  ở  ùng 
Ch ” (Lc 1:28). 

Thôn nữ M ri  quá đỗi kinh ngạ , nhƣng Sứ thần đã trấn 
an: “Thƣ  Ch  M ri , xin đừng sợ, vì Ch  đẹp lòng Thiên Chú . Và 
này đây Ch  sẽ thụ th i, sinh hạ một  on tr i và đặt tên là Giêsu. 
Ngƣời sẽ nên   o  ả, và sẽ đƣợ  gọi là Con  ấng Tối C o” (Lc 
1:30-32). Sự kiện trọng đại này đƣợ  gọi là Truyền Tin, lễ kính vào 
ngày 25-3. 
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 ứ  Mẹ biết Sứ thần đƣợ  Thiên Chú  s i đến, nên  ứ  Mẹ liền 
thƣ : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ  ủ  Thiên Chú , xin Chú   ứ làm  ho 
tôi nhƣ lời sứ thần nói” (L  1:38). Ng y lú   ứ  Mẹ nói những lời 
đó,  ứ  Giêsu Kitô trở thành  on ngƣời trong  ung lòng  ứ  Mẹ, 
thế là sự nhập thể hoàn tất. 

Mầu nhiệm Nhập thể đƣợ  kính nhớ hàng ngày khi  húng t  đọ  
kinh Truyền Tin (Angelus) –  húng t  quen gọi là “s i Thiên thần” 
( ứ  Chú  Trời s i Thánh Thiên thần truyền tin  ho  ứ  Bà M ri … 
Chố  ấy Ngôi thứ H i xuống thế làm ngƣời…). Lời  ầu nguyện này 
đƣợ  Giáo hội đọ  mỗi buổi sáng, buổi trƣ , buổi tối, và khi đó kéo 
 huông Truyền Tin. 

Trong mù  Phụ  Sinh, kinh Nữ Vƣơng Thiên  àng (Regin  Coeli – 
Lạy Nữ Vƣơng Thiên  àng hãy vui mừng, Allelui …) đƣợ  th y thế 
kinh Truyền Tin. Xin “mở ngoặ ” nhỏ: Ai không thuộ  kinh Truyền 
tin và kinh Nữ vƣơng Thiên đàng thì  ó thể đọ  th y bằng 5 kinh 
Kính Mừng. 

Chú  Giêsu  ó  h  mẹ là  on ngƣời? Ngài  ó một hiền mẫu nhân 
loại là  ứ  M ri , nhƣng không  ó một ngƣời  h  nhân loại.  ứ  
Thánh Giuse  h  là Dƣỡng phụ (1).  ứ  M ri  là Mẹ thật  ủ   ứ  
Giêsu Kitô, nhƣng  ứ  M ri  không là Thiên Chú . Nhân tính và 
thiên tính  ủ  Chú  Con không thể tá h biệt. Cũng vậy,  húng t  
vẫn gọi song thân là  h  và mẹ dù  h  mẹ không là ngƣời  ho 
 húng t  thể xá ,  ũng  hẳng  ho  húng t  linh hồn. 

 ứ  Mẹ sinh Chú  Giêsu nhƣng  ứ  Mẹ vẫn hoàn toàn đồng 
trinh. Việ  sinh Chú  Giêsu là một mầu nhiệm mà  húng t  không 
thể hiểu thấu. Chúng t   h   ó thể dùng đứ  tin để  hấp nhận đó là 
sự thật dự  vào Lời Chú , vì Thiên Chú  là  ấng toàn năng. 

 ứ  Thánh Giuse là hôn phu hợp pháp  ủ   ứ  M ri , nhƣng  ả 
h i đều khấn giữ mình đồng trinh. Cá  ngài  hung sống với nh u 
nhƣng luôn  oi nh u nhƣ  nh em.  ứ  Thánh Giuse là “vệ sĩ” hoặ  
dƣỡng phụ  ủ  Chú  Giêsu. 

Chúng t  phải kính trọng và yêu mến  ứ  Thánh Giuse vì  hính 
Chú  Giêsu đã kính trọng và yêu mến  ứ  Thánh Giuse. Kinh thánh 
đã tôn xƣng  ứ  Thánh Giuse là Ngƣời Công Chính, là ngƣời khiết 
t nh, đó là lý do Thiên Chú  tuyển  họn  ứ  Thánh Giuse làm 
Thánh phu trinh khiết  ủ   ứ  M ri , để  hăm só  Thánh thê M ri  
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và Thánh tử Giêsu. Chú  Giêsu  ũng đã luôn tuân phụ  ý muốn  ủ  
 ứ  Thánh Giuse, dù  ứ  Thánh Giuse  h  là một bá  thợ mộ . 

Mầu nhiệm Nhập thể hoàn toàn vƣợt ngoài tầm hiểu biết  ủ  
chúng ta – vì nhân loại bất tú , bất trá , bất toàn. Mầu nhiệm Nhập 
thể là sự siêu việt  ủ  Thiên Chú . Những ngƣời không  ó niềm tin 
tôn giáo luôn thắ  mắ  về “sự đồng trinh  ủ  một phụ nữ đã sinh 
 on” nhƣ  ứ  M ri . Khái niệm về Thiên Chú  trở thành phép ẩn 
dụ đối với sự sống thấm nhập vào vũ trụ và khả năng hiểu biết  ủ  
nhân loại. 

Chúng t  đã và đ ng tạo r  nhiều v  thần để “giám sát”  uộ  đời 
 húng t , thậm  hí  húng t   òn “tôn thờ” nhiều thụ tạo mà  húng 
t  không biết gì về nguồn gố   ủ  họ. Hàng ngày  húng t  vẫn tôn 
thờ nhiều loại ngẫu tƣợng, nhƣng  húng t   ứ  ho đó là điều tất 
nhiên  ủ   uộ  sống. 

Ngôi H i Thiên Chú  đã nhập thể hơn 2.000 năm qu .  ó là một 
mầu nhiệm mà  ứ ngỡ là một ngh  h lý. Nhƣng  hính Thiên Chú  
đã tỏ mình  ho nhân loại biết tỏ tƣờng, Ngài không hề mơ hồ hoặ  
giấu giếm: “Ai thấy Tôi là thấy Ch ”. Qu   ứ  Giêsu Kitô,  húng t  
 ó thể qu n hệ mật thiết với Thiên Chú  tới mứ  riêng tƣ, Ngài 
không  âu nệ điều gì.  ó là thá h đố đối với luận lý họ  và lý lẽ  ủ  
nhân loại. 

Nhập thể là mầu nhiệm và là tín lý về Ngôi-Lời-Làm-Ngƣời. Cá  
Giáo phụ từ thế kỷ IV đã phổ biến dùng từ Ngôi Lời. Thánh 
Giêrônimô, Ambrôsiô, Hil riô,…  ũng sử dụng từ đó. Từ “Ngôi Lời” 
dự  vào Phú  âm  ủ  thánh sử Gio n: “Ngôi Lời hó  thành nhụ  
thể” (Ga 1:14). Theo  á h hoán dụ  ủ  ngôn ngữ Kinh thánh, nhụ  
thể nghĩ  là bản  hất  on ngƣời hoặ  nhân loại. Con ngƣời là xá  
th t, điều này nhấn mạnh đến bản  hất yếu đuối  ủ   on ngƣời. Khi 
Ngôi Lời trở thành xá  phàm, hó  thành nhụ  thể, bản  hất tốt lành 
 ủ  Thiên Chú  đƣợ  diễn tả tốt hơn khi Ngài tự biến mình thành 
“không” nhƣ thánh Ph olô diễn tả: “Ngài hoàn toàn trút bỏ vinh 
qu ng để mặ  lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống 
nhƣ ngƣời trần thế” (Pl 2:7).  ó là bản  hất và hiệu quả  ủ  Mầu 
nhiệm Nhập thể. Ngài tự nhận bản tính nhân loại – nghĩ  là Ngài 
 ũng  h u đ u khổ, bệnh tật và  hết nhƣ một ngƣời bình thƣờng. 
Ngài trở nên phàm nhân để giải thoát  húng t  khỏi tội lỗi và  ứu 
độ  húng t , những tử-tội-đáng-nguyền-rủ . Mầu nhiệm Nhập thể 



 L n  C    T   n    t – 12/2017 

39                                                 

 òn đƣợ  diễn tả bằng những  á h khá : Epiklepsis (2), vì “những 
kẻ đƣợ  Ngƣời giúp đỡ không phải là  á  thiên thần, mà là  on 
 háu  ủ  Ápr h m” (Dt 2:16). 

Chúng t  tin rằng “tất  ả những gì viết trong Sá h Thánh đều do 
Thiên Chú  linh hứng, và  ó í h  ho việ  giảng dạy, biện bá , sử  
dạy, giáo dụ  để trở nên  ông  hính” (1 Tm 3:16). Tất nhiên vẫn  ó 
 á h khá , nhƣng  ó thể nói rằng nếu  ứ  Mẹ không “xin vâng” thì 
 húng t  không đƣợ  hƣởng Ơn Cứu  ộ.  ứ  Mẹ và Mầu nhiệp 
Nhập thể đƣợ   oi là mối qu n hệ gần gũi. 

Lạy C   , c  n  con mạo muội cả dám xin N ài “dạy 
c  n  con cầu n uyện” (Lc 11:2-4; Mt 6:9-13), kiên trì 
mon  c ờ C    đến, và sốn  Mầu n iệm N ập t ể. C  n  
con cầu xin, n ân D n  Đức Giêsu Kitô, Đấn  Cứu Độ c  n  
con. Amen. 

______________________ 

(1) Chúng t  quen xƣng hô là Thánh Giuse, riêng ngƣời viết muốn tôn xƣng 
ngài là  ứ  Thánh Giuse. Chúng t  gọi là  ứ  M ri , tại s o lại không thể 
xƣng hô  ứ  Thánh Giuse? Trong Việt ngữ, tiếng “đứ ” để tỏ lòng tôn kính 
một ngƣời:  ứ  giáo hoàng,  ứ  khâm sứ,  ứ  hồng y,  ứ  giám mụ ,  ứ  
viện phụ,  ứ  ông,  ứ  thƣợng phụ,  ứ  vu ,  ứ  Khổng Tử,  ứ  D l i 
L tm ,… Ngƣời đời bình thƣờng  òn đƣợ  thêm từ “đứ ” phí  trƣớ  thì 
huống  hi đối với Ngài Giuse, một ngƣời  ũng  ó  ông lớn trong Mầu nhiệm 
Nhập thể. 

(2) Epiklesis: Phần kinh khẩn  ầu Thánh Linh, tứ  là kinh khẩn  ầu Chú  
Thánh Linh do  hủ tế đọ  s u lời nguyện Truyền phép. Kinh này đƣợ  đọ  
trong mọi phụng vụ  ủ  Giáo hội  ông phƣơng và đƣợ  xem là  ốt yếu trong 
Giáo hội Chính thống đối với hiệu lự   ủ  Hy tế Tạ ơn. Kể từ Công đồng 
V ti  n II, mọi Lễ Quy mới  ủ  Thánh lễ đều  ó Kinh khẩn  ầu Thánh Linh. 
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Tu sĩ Jos. Vinc. N ọc Biển, SSP 

Năm P ụn  Vụ cũ đã qu  với lễ C    Kitô Vu  Vũ Trụ, 
Giáo  ội  b ớc vào một Năm P ụn  Vụ mới đ ợc đán  dấu 
bằn  C    N ật t ứ I Mù  Vọn . 

B ớc vào một c u kỳ P ụn  Vụ mới, mỗi n  ời c  n  t  
đ ợc mời  ọi sốn  tâm tìn  Mù  Vọn  là Mù  trôn  đợi.  

Tuy n iên, c  p ải cứ đứn  và trôn  với đợi   y c  n  t  
p ải c  một  àn  độn  đợi trôn  xứn   ợp với tin  t ần 
củ  C    và lời mời  ọi củ  Giáo Hội? 

1. Ý NGHĨA CỦA MÙA VỌNG 

Trƣớ  khi tìm hiểu ý nghĩ   ủ  
Mù  Vọng,  húng t   ùng lội 
ngƣợ  dòng để thấy đƣợ  dân 
Isr el đã sống sự  hờ đợi nhƣ 
thế nào? 

Có thể nói ng y, suốt dòng 
l  h sử dân tộ  Isr el là một 
 uộ   hờ đợi không ngừng. Xuất 
phát từ hoàn  ảnh b  áp bứ , 
bó  lột trong thân phận nô lệ tại 
B bylon. Nỗi khổ đ u  hồng  hất 
đã thứ  t nh sự hy vọng nơi họ. 
Dân Isr el  hờ mong một  ấng 
Mêsi  đến để giải thoát mình 
khỏi  ảnh tàn tạ  ủ  số phận họ 
đ ng  h u và xây dựng một nền 
hò  bình,  ông  hính, nơi đó 
không  òn  ảnh  hém giết, bó  
lột, áp bứ ... Lời khẩn  ầu xin 
Chú  th  thứ những tội lỗi và 
“băng qu   á  tầng trời mà ngự 
xuống”; hay“Trời   o hãy đổ 
sƣơng xuống, và ngàn mây, hãy 
mƣ   ấng Cứu  ời” là nỗi niềm 
trông mong nơi dân tộ  này.  

Nhƣ vậy, Mù  Vọng là Mù  đợi 
trông.  ợi trông ơn  ứu độ  ủ  
Thiên Chú  tr o b n qu   ứ  
Giêsu. Ngài đến để b n nguồn 
bình  n, hạnh phú , phá t n đi 
sự  hi  rẽ, hận thù và xây dựng 
một thế giới  h n  hứ  tình yêu, 
một xã hội luôn đƣợ   ông lý 
ngự tr  và điều khiển tâm   n 
 on ngƣời.  

Tuy nhiên, Mù  Vọng không 
 h  là Mù  đợi trông,  huẩn b  
đón mừng Chú  Giáng Sinh, 
nhƣng Mù  này  òn là Mù  đợi 
trông Chú  đến với  húng t  
trong ngày cánh chung, ngày 
thế mạt, ngày kết thú  l  h sử 
loài ngƣời.  

Ngài đến trong tƣ  á h là v  
thẩm phán  hí  ông để xét xử, 
để phân biệt tốt xấu. Lú  và  ỏ 
lùng. Cá tốt và  á xấu. Chiên với 
dê... 

Mù  Vọng  ũng là d p để 
 húng t  suy nghĩ về thân phận 
mong m nh, mỏng dòn  ủ  
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mình để  huẩn b   ho xứng đáng 
ngày Chú  đến với từng ngƣời 
trong ngày  húng t  rời x  trần 
gi n để trở về với Chú  qu   ái 
 hết  ủ  riêng mình. 

Tuy nhiên, trong lối nhìn  ủ  
ân sủng, thì Mù  Vọng  òn hiểu 
theo nghĩ  mong  hờ Chú  đến 
với  húng t  từng ngày trong 
Thánh Lễ, nơi Bí Tí h Thánh Thể 
và ng ng qu  tình yêu  ủ  Ngài 
trên  uộ  đời từng giây, từng 
phút...   

Nhƣ vậy, dù hiểu theo nghĩ  
nào, thì Mù  Vọng vẫn là Mù  
trông đợi Chú  đến. Nhƣng điều 
qu n trọng là  húng t   ần  ó 
thái độ nào trong khi trông đợi 
nhƣ vậy? Ngủ mê h y t nh thứ ; 
sẵn sàng h y ù lỳ...? 

2. VỌNG TRONG TỈNH 

 ứ  Giêsu đã soi sáng  ho  á  
môn đệ và những ngƣời đƣơng 
thời với Ngài một thái độ  ần 
phải  ó khi trông  hờ Chú  đến. 
Thái độ đó là: "Cá   on hãy t nh 
thứ ”.  

T nh thứ  nhƣ ngƣời đầy 
tớ    nh  ử  để đón  hủ về bất 
 ứ lú  nào. T nh thứ  là không 
đƣợ  ngủ. T nh thứ  là phải sẵn 
sàng. 

T nh thứ   òn đƣợ  ví nhƣ 5 
 ô trinh nữ khôn ngo n  ầm đèn 
r  đi  hờ đón  hàng rể. Cá   ô 
không  h   ó đèn, mà  òn  ó  ả 
dầu phòng b ... 

Công đồng V ti  n II đã diễn 
tả tâm tình này trong hiến  hế 
Lumen gentium: “... vì không 
biết ngày và giờ,  húng t  phải 
theo lời Chú  dạy, luôn t nh 
thứ , để khi  uộ  đời độ  nhất 
 ủ   húng t  ở trên trần gi n 
 hấm dứt (x. Dt 9, 27), chúng ta 
xứng đáng vào dự tiệ   ƣới với 
Ngƣời và đƣợ  liệt vào số những 
ngƣời đƣợ   hú  phú  (x. Mt 25, 
31-46)  hứ không nhƣ những tôi 
tớ khốn nạn và lƣời biếng (x. Mt 
25, 26) sẽ b  đẩy vào lử  đời đời 
(x. Mt 25, 41), vào  hốn tối tăm, 
nơi khó  ló  và nghiến răng (x. 
Mt 22, 13 và 25, 30)” (L.G. số 
48)). 

Thật vậy,  uộ  đời  ủ   húng 
t  sống  hết không hề h y biết. 
Chúng t  không hề biết ngày 
nào, giờ nào! Ch  biết rằng 
 húng t  phải qu  ngƣỡng  ử  
 ủ   ái  hết. Cái  hết đƣợ  Kinh 
Thánh hé lộ qu  hình ảnh ông 
 hủ đi ăn  ƣới về:  ó thể ông t  
về lú   hập tối, nử  đêm, gà 
gáy, h y b n m i, và  ũng  ó 
thể là ng y  hính giờ này. Cái 
 hết  ũng đến với mỗi ngƣời 
nhƣ vậy. Vì thế, điều duy nhất 
 húng t  biết  hắ   hắn là sẽ 
phải  hết, và  ái  hết là ngƣỡng 
 ử  để t  bƣớ  vào  õi sống 
vĩnh hằng. Bởi vì  uộ  sống trên 
trần gi n là tạm bợ,  uộ  sống 
m i s u mới vĩnh  ửu. Cuộ  
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sống này là nhất thời, m i s u 
mới tồn tại. 

Thế nên,  uộ  đời  ủ  mỗi 
 húng t  trên trần gi n này 
đƣợ  ví nhƣ một  uộ  lữ hành, 
một  huyến hành hƣơng đi về 
nhà Ch , nơi quê hƣơng thật là 
Nƣớ  Trời. 

3. SỐNG SỨ ĐIỆP LỜI CHÖA 

Khi nói đến Mù  Vọng, hẳn  i 
 ũng biết là Mù  đợi trông, nên 
phải t nh thứ . Tuy nhiên, điều 
 ần bàn là t nh thứ  nhƣ thế nào 
mới là điều qu n trọng!  

Thiết nghĩ lời  ủ   ứ   ố Giáo 
Hoàng Piô XII đã nhận đ nh làm 
cho  húng t  phải suy nghĩ: 
“Ngày n y  ó lẽ  ái tôi lớn nhất 
 ủ  thế giới là đánh mất ý thứ  
về tội lỗi”. Và ở đời, ngƣời t  
 ũng vẫn nói: “Trong  uộ  sống, 
ngƣời đáng sợ nhất  hính là 
ngƣời không biết sợ...”. 

Thật thế, ngƣời t  không  òn 
biết đâu là đúng, đâu là sai! 
Ngƣời t   ũng  hẳng  ần qu n 
tâm đến h i  hữ “Lƣơng Tâm” 
thì hỏi rằng  on ngƣời  ó thái độ 
t nh thứ  h y không? Hẳn là 
không rồi! 

Thật vậy, nếu  òn biết sợ thì 
họ đã không giết ngƣời  ƣớp 
 ủ . Không hối lộ th m l m. 
Không bó  lột ngƣời nghèo. 
Không  hạy đu  hình thứ . 
Không sống giả tạo bên ngoài. 
Không vô  ảm dửng dƣng. 

Không bất nhân tâm... Họ vui vẻ 
làm những  huyện đó là vì họ 
đâu  ó nghĩ đến giờ  hết  ủ  
mình. Họ  ứ tƣởng mình sống 
nhƣ không b o giờ phải  hết, vì 
thế, họ đâu  ần sám hối...! 

Tuy nhiên, với ngƣời Công 
Giáo, hẳn  húng t  không đƣợ  
để ngoài t i những lời  ảnh t nh 
 ủ  Chú , và  ũng không đƣợ  
 ó thái độ vô  ảm trƣớ  nỗi khổ 
 ủ   nh  h  em... 

Nếu là ngƣời biết t nh thứ  thì 
không  òn  huyện buôn gi n 
bán lận;  ờ bạ  tr i gái; áp bứ , 
bó  lột; nhƣng sống đạo thật 
tâm, làm ăn  hân  hính; bá  ái 
sẻ  hi ; liên đới trá h nhiệm... 
Muốn làm đƣợ  điều đó,  húng 
t   ần qu y trở về với “Lƣơng 
Tâm” và nghe theo tiếng má h 
bảo tự đáy lòng, hầu trong mọi 
lời nói, hành động,  húng t  ý 
thứ   ó  uộ  sống m i hậu,  ó 
thƣởng  ó phạt và  ái  hết đến 
bất thình lình, vì thế,  ần phải 
 huẩn b  ng y giờ này, kẻo khi 
trời tối không  òn k p nữ .  

Lạy C    Giêsu, Mù  Vọn  
là Mù  củ  c ờ đợi, xin C    
b n c o c  n  con biết m u 
mắn đáp lại lời mời  ọi củ  
C    “ ãy tỉn  t ức” để 
n ày  iờ C    đến, c  n  
con đ ợc  ặp C    và  ân 
 o n r  đi đ n c ào N ài. 
Amen. 
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LM Vin s n Trần Đìn  H  ,  

phụ trá h giáo hạt Xuyên Mộ , GP Bà R   

Cầu n uyện bằn  kin  Mân Côi là việc đạo đức bìn  dân, 
k ôn  t ể t  y t ế các việc p ụn  vụ n  : t án  lễ, các bí tíc  
và  iờ kin  p ụn  vụ. Tuy n iên, kin  Mân Côi đ ợc Hội t án  
c   trọn  bởi lời kin  dẫu đ n s , dễ t ực  àn  n  n  m n  lại 
 iệu quả n iệm mầu. Vì t ế, tron  n ữn   oàn cản  n  iêm 
trọn  củ  tìn   ìn  xã  ội cũn  n   tron   oàn cản  k   k ăn 
củ  đời sốn   i  đìn , Hội t án  t  ờn  mời  ọi các tín  ữu cầu 
n uyện liên lỉ, các  riên  cầu n uyện bằn  kin  Mân Côi. 

 Trong tông huấn 
Rosarium Virginis Mariae, 
thánh Giáo hoàng Gioan 
Ph olô II viết: “Cá  v  tiền 
nhiệm và tôi thƣờng khuyến 
khí h lần  huỗi Mân Côi để 
 ầu xin hò  bình” (RVM 6). 
Cá h riêng, trong đời sống 
gi  đình, ngài nhấn mạnh: 
“Cầu nguyện  ho một hoàn 
 ảnh khủng hoảng khá  

trong thời đại  ủ   húng t , đó là hoàn  ảnh gi  đình, tế bào  ủ  xã hội, 
hiện tại đ ng b   á  thế lự  hủy hoại tấn  ông trên bình diện ý thứ  hệ 
 ũng nhƣ thự  hành... Việ  làm sống lại  huỗi Mân Côi trong gi  đình 
 á  Kitô Hữu sẽ trở thành một trợ lự  hữu hiệu  hống lại  á  hậu quả tá  
hại  ủ   uộ  khủng hoảng hiện thời” (RVM 6). 

Thật vậy, đọ  kinh Mân Côi là  hiêm ngắm  ứ  M ri ,  ấng đầy ơn 
phú  (x. L  1, 28),  ấng đã sống hiệp thông trọn vẹn với B  Ngôi Thiên 
Chú  và  ó thế giá bầu  ử  ho những  i  ậy trông vào Mẹ. Tin mừng 
theo thánh Lu   đã trình thuật biến  ố tổng lãnh thiên thần Gápriel 
truyền tin  ho  ứ  M ri . S u lời thƣ  xin vâng,  ứ  trinh nữ M ri  đã 
mở rộng tâm hồn để Ngôi Lời Thiên Chú  nhập thể trong lòng mình. 
Qu  đó,  ứ  M ri  đã hiệp thông nên một với Chú  Giêsu, Ngôi Lời 
Thiên Chú  nhập thể làm ngƣời.  ứ  M ri  không  h  hiệp thông nên 
một với Chú  Giêsu trong những ngày tháng  ƣu m ng, nhƣng trọn  on 
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ngƣời và  uộ  đời  ủ  Mẹ. Từ biến  ố sinh Chú  Giêsu, biến  ố đƣ  
Chú  Giêsu lên đền thánh  h u  ắt bì, biến  ố tiến dâng Chú  Giêsu  ho 
Thiên Chú  (x. L  2, 23), biến  ố Chú  Giêsu sống ẩn dật tại quê nhà, 
biến  ố Chú   h u nạn trên đồi Sọ (x. G  19, 25-27), và khi Mẹ đƣợ  
vinh qu ng Thiên Quố ,  ứ  M ri  đã đồng hành với Chú  Giêsu và nên 
một với Ngƣời. Nhờ nên một với Chú  Giêsu Kitô,  ứ  M ri  đã nên một 
với B  Ngôi Thiên Chú . Bởi lẽ, Chú  Giêsu ở trong Chú  Ch  (x. G  14, 
20) và B  Ngôi nên một với nh u (x. G  17, 22).  

Không  h  hiệp thông với B  Ngôi Thiên Chú ,  ứ  M ri   òn hiệp 
nhất với mọi thành phần trong Hội thánh.  ứ  M ri  đã biểu lộ sự hiệp 
nhất ấy qu  hành vi đồng tâm nhất trí  ộng đoàn và hiệp nhất qu  lời 
 ầu nguyện  hung với nh u. Lời Chú  trong sá h Công vụ đã ghi lại nét 
son trong những buổi đầu  ủ  Hội thánh sơ kh i: “Tất  ả  á  ông đều 
đồng tâm nhất trí,  huyên  ần  ầu nguyện  ùng với mấy ngƣời phụ nữ, 
với bà Ma-ri-  thân mẫu  ứ  Giê-su, và với  nh em  ủ   ứ  Giê-su” (Cv 
1, 14). Tên  ứ  M ri  đƣợ  nhắ  đến trong buổi  ầu nguyện  hung đã 
 ho thấy v i trò qu n trọng  ủ   ứ  M ri  trong quá trình liên kết và 
hiệp nhất  á  tín hữu trong Hội thánh sơ kh i.  

 ứ  M ri  không  h  là mối dây m ng đến sự hiệp nhất trong Hội 
thánh, Mẹ  òn  ó thế giá bầu  ử  ho những  i  ậy trông. Lời Chú  trong 
thƣ G lát đã  ho thấy sứ  mạnh bầu  ử này: “Thiên Chú  đã s i Con 
mình tới, sinh làm  on một ngƣời đàn bà, và sống dƣới Lề Luật, để 
 huộ  những  i sống dƣới Lề Luật, hầu  húng t  nhận đƣợ  ơn làm 
nghĩ  tử” (Gl 4, 5). Nhờ v i trò và thế giá bầu  ử  ó một không h i  ủ  
 ứ  M ri  mà Thiên Chú  đã s i Thần Khí  ủ  Con mình đến ngự trong 
lòng  á  tín hữu khiến họ  ó quyền gọi Thiên Chú  là Ápb , nghĩ  là Ch  
ơi (x. Gl 4, 6). Nhờ  ứ  M ri , phận thụ tạo thấp hèn, phận vốn dĩ là nô 
lệ hèn kém,  á  tín hữu đƣợ  đổi thành phận làm  on Thiên Chú  và  ó 
quyền thừ  kế nơi Thiên Chú  mọi sự tốt lành (x, Gl 4, 7).  ó là  ó 
quyền lãnh nhận tình yêu, sự sống vĩnh  ửu... và hạnh phú  Nƣớ  trời 
mà Thiên Chú  đã  huẩn b . 

Nhƣ thế, khi đọ   hung kinh Mân Côi với nh u, mọi thành viên trong 
gi  đình  hiêm ngắm  ứ  M ri , mẫu gƣơng sống hiệp thông với Thiên 
Chú  và hiệp nhất với nh u.  ồng thời,  ấng ấy đ ng bầu  ử  ho mọi 
thành viên trong  á  gi  đình trở nên hiệp nhất và dĩ nhiên, một khi đã 
sống hiệp nhất với nh u, niềm vui, niềm hạnh phú  và sự êm ấm trong 
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gi  đình sẽ đến với mọi thành viên là hệ quả tất yếu. Trong Tông huấn 
Rosarium Virginis Marie, thánh Giáo hoàng Gio n Ph olô II đã nhấn 
mạnh: “Chuỗi Mân Côi là lời kinh  ầu nguyện  ho hò  bình và luôn là kinh 
nguyện  ủ  gi  đình và  ho gi  đình. Ngày xƣ , kinh nguyện này rất thân 
thiết trong gi  đình và tạo điều kiện để gi  đình hợp nhất với nh u” (RVM 
41).   

 ọ  kinh Mân Côi, từng thành viên trong gi  đình không  h   hiêm 
ngƣỡng  ứ  Trinh Nữ M ri  nhƣng một lú   hiêm ngƣỡng Ngôi Lời Thiên 
Chú  nhập thể, và  ả B  Ngôi Thiên Chú . Cấu trú  lời Kinh Mân Côi đã 
 ho thấy điều ấy. Ng y lời kinh kính mừng,  húng t   hú  khen  ứ  M ri  
diễm phú  nhƣng ơn phú  đó bắt nguồn từ Thiên Chú  bởi vì Mẹ đã đƣợ  
Thiên Chú  ở  ùng và  ó Chú  Giêsu  on lòng Mẹ gồm phú  lạ. Lời kinh 
lạy Ch  giúp  ho  húng t  ý thứ  mỗi ngƣời nhờ Chú  Giêsu, đƣợ  ơn 
làm nghĩ  tử  ủ  Chú  Ch  trên trời, nhờ tá  động  ủ  Chú  Thánh Thần 
và mọi ngƣời là  nh em với nh u. Kinh sáng d nh là lời vinh tụng    dâng 
lên Thiên Chú  B  Ngôi, và tuyên xƣng một Thiên Chú   ó b  ngôi v : 
Chú  Ch , Chú  Con và Chú  thánh Thần.  ặ  biệt,  á  ngắm năm sự 
vui, sáng, thƣơng và mừng  ho  á  tín hữu  hiêm ngắm Chú  Giêsu qu  
 á  biến  ố  ủ  Ngài từ khi truyền tin, hạ sinh,  h u phép rử , r o giảng, 
biến hình,  h u đ u khổ,  h u  hết và phụ  sinh vinh qu ng. Quả thật, lời 
kinh Mân Côi là bản kinh tóm lƣợ  Phú  Âm (x. Tông Huấn M ri lis Cultus  
42).  

Qu  kinh Mân Côi, mọi thành viên trong gi  đình  ó nhiều  ơ hội tiếp 
 ận với Phú  Âm và nhờ đó biết về Chú  Kitô. Thánh Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II  ũng đã nhấn mạnh điều này: “Cùng bƣớ  đi với  ứ  M ri  qu  
 á  mầu nhiệm  ủ   huỗi Mân Côi,  ó nghĩ  là bƣớ  vào trƣờng họ   ủ  
 ứ  M ri   hiêm ngắm  ứ  Kitô, tiến sâu vào  á  mầu nhiệm và  uối 
 ùng thấu hiểu đƣợ  tin Mừng  ủ  Ngƣời” (RVM 14). Với những giá tr  
đặ  biệt nhƣ thế,  húng t  hy vọng rằng, những  i yêu mến  ứ  Mẹ 
ng ng qu  lần  huỗi  Mân Côi, sẽ  ó nhiều khả năng th m dự phụng vụ 
 á h hiệu quả hơn bởi  ứ  M ri  không làm  ho  á  tín hữu x   á h 
Chú . Trái lại, Mẹ là trung gi n tuyệt vời để ngƣời tín hữu hiệp thông với 
Thiên Chúa.  

Với những giá tr  đặ  biệt  ủ  kinh Mân Côi, thánh Giáo hoàng Gioan 
Ph olô II đã mời gọi mọi thành phần dân Chú : “Tôi muốn hƣớng đến tất 
 ả  nh em thuộ  mọi đấng bậ , đến  á  gi  đình Kitô hữu, đến bệnh 
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nhân và những ngƣời già lão, đến  á  ngƣời trẻ: Hãy đón nhận lại xâu 
 huỗi trong t y  nh  h  em một  á h tin tƣởng. Hãy khám phá  huỗi Mân 
Côi trong ánh sáng  ủ  Sá h Thánh, hò  điệu với  ử hành phụng vụ và 
trong bối  ảnh  ủ  đời sống hằng ngày” (RVM 43). Cá h riêng đối với  á  
bậ  làm  h  mẹ, thánh Giáo hoàng Gio n II nhắ  nhở: “Chuỗi Mân Côi là 
lời kinh  ầu nguyện  ho hò  bình và luôn là kinh nguyện  ủ  gi  đình và 
 ho gi  đình...  ừng để  ho kho tàng quý giá này mất đi! Cần phải  ầu 
nguyện lại trong gi  đình và  ầu  ho gi  đình bằng  á h sử dụng hình 
thứ   ầu nguyện này” (RVM 41).  ọ  kinh Mân Côi trong gi  đình là  ơ 
hội thuận tiện để mọi thành viên sum họp bên nh u trong bầu khí đạo 
đứ . Gi  đình nào  ùng lần  huỗi Mân Côi sẽ đem lại  ho mình bầu khí 
 ủ  gi  đình N z reth: gi  đình đó đặt  ứ  Giêsu làm trung tâm,  hi  sẻ 
với ngƣời niềm vui  ũng nhƣ đ u khổ, sẽ đặt nhu  ầu và hoạ h đ nh  ủ  
mình vào t y Ngƣời, rút đƣợ  hy vọng và sứ  mạnh  ho  uộ  sống mình 
(x. RVM 41). 

Ngoài r , một trong vấn đề nhứ  nhối hiện n y trong  á  gi  đình là 
giáo dụ   on  ái. Ch  mẹ thật sự lo âu trƣớ  những  ạm bẫy mà  on  ái 
mình  ó nguy l o vào: khoái lạ  vô độ, m  túy, sử dụng bạo lự ..., thánh 
Giáo hoàng Gio n Ph olô II mời gọi  á   h  mẹ  ầu nguyện với kinh Mân 
Côi: “Lần  huỗi Mân Côi để  ầu nguyện  ho  on  ái và qu n trọng hơn 
 ầu nguyện với  on  ái. Trong lú  đọ  kinh nhƣ thế,  á  em đƣợ  những 
ngƣời lớn thân yêu giáo dụ  để đƣ  những giây phú   ầu nguyện vào 
trong gi  đình” (RVM 42). 

Cuối  ùng, bằng trải nghiệm  ủ  mình, thánh Giáo hoàng Gio n II đã 
 hi  sẻ đời sống  ầu nguyện  ủ  mình bằng kinh Mân Côi: “Chuỗi Mân 
Côi luôn đồng hành với Tôi trong những thời gi n vui sƣớng  ũng nhƣ 
thời gi n thử thá h. Tôi đã đem biết b o âu lo vào lời kinh này, nhờ đó 
Tôi luôn tìm đƣợ  sự nâng đỡ và  n ủi”  (RVM 2). 

   Ƣớ  mong, nhiều gi  đình Công Giáo  huyên  hăm  ầu nguyện,  á h 
riêng bằng kinh mân Côi. Qu  kinh Mân Côi, mỗi gi  đình  ó d p thuận lợi 
để  hiêm ngƣỡng  ứ  M ri ,  ấng đầy ân sủng, đồng thời tái khám phá 
lại giá tr  lạ lùng  ủ  kinh Mân Côi. Nhờ thế, mọi thành viên trong  á  gi  
đình tìm đƣợ  sự ủi  n và nâng đỡ hiệu quả mà vƣợt qu  những khó 
khăn, thử thá h và sống hạnh phú  trong  uộ  đời lữ hành này và hy 
vọng đạt hạnh phú  muôn đời bên Chú  với sự bầu  ử tuyệt vời và hiệu 
quả  ủ   ứ  Trinh Nữ M ri .  
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M ri  Mỹ Án , C LCTX GX Hòa Bình, H.Gò Vấp. 

 

T ời tiết vào n ữn  n ày cuối T u t ật tuyệt. “Sài G n l c 
nào cũn  n n “, đ  là câu cử  miện  củ  n ữn  n  ời ở 
Miền Đôn  đất n ớc k i đến Sài   n.  

Trời  ũng sắp lập  ông, để mọi nhà, mọi ngƣời  huẩn b  đón 
Chú  Giáng Sinh. Ngƣời Sài Gòn  àng thoải mái, lại  àng  hạnh 
lòng khi nhìn thấy hình ảnh  ủ  Miền Trung, nhất là những nơi oằn 
mình s u  ơn bão lại phải mất nhà, mất ngƣời thân vì lũ lụt. Khi 
nghĩ vậy, t  lại thấy niềm vui  hẳng lú  nào trọn vẹn,  hứ nói  hi 
đến nỗi buồn lú  nào  ũng  hiếm phần hơn! Cứ  ái vòng lẩn quẩn: 
Mƣ , bão, lụt thì thủy điện xả lũ, dân ngập lụt, mất trắng ho  màu, 
tôm  á, nhà  ử  và  ả tính mạng  on ngƣời. Có ngƣời bảo: Tại s o 
nƣớ  lũ đ ng lên lại đi xả đập? Thì  ó  âu trả lời: Không xả, vỡ đập, 
 hết nhiều hơn! Thế  âu hỏi làm s o tránh đƣợ , ngăn  hặn đƣợ  
tình trạng này? Chẳng lẽ năm nào  ũng vậy: Bỏ  ông sứ , v y ngân 
hàng về vét lại  o hồ, thả giống, gieo mạ… rồi nƣớ  lũ tràn vào, 
thủy điện xả lũ, lại trắng t y mà ngân hàng thì họ không thể nào 
 ho v y mà lại để t y trắng!  

Ôi, thƣơng dân mình lầm th n, đói khát, mà s o  ó một số ngƣời 
lại ăn sung mặ  sƣớng, đẹp mƣợt mà đến từng milimet, đi  ái xe 
đến mấy  hụ  t , nhà  ử , đất đ i bạt ngàn,  on  ái r  nƣớ  ngoài 
du họ … Xem truyền hình, những hình ảnh thật lƣớt qu ,  ứ ngỡ 
trong phim:   ng  hiếu  ảnh lũ kéo về,  ả nhà bu bám trên nó , 
xung qu nh mênh mông nƣớ , ngƣời mẹ, ngƣời vợ đ ng rũ rƣợi 
trên bãi biển trông ngóng  hồng  on trở về. Nhƣng  hẳng biết  ó 
đƣợ  về h y không? Qu   ảnh khá  với những  hiế  siêu xe, nhà 
  o tầng, lƣợt là áo mão  ân đ i nơi hội họp… Nghe  ó  hút gì 
đăng đắng, xót x   ho tình ngƣời… 

Mừng Chú  Giáng Sinh, nhà nhà tiệ  tùng, thứ  ăn thừ  mứ , 
nhảy nhót suốt đêm, biến sự kiện Linh Thánh thành một lễ hội x  
ho  để  hè  hén s y sƣ , phung phí. Có biết b o  on ngƣời đêm 
tƣng bừng ho n    này không  ó  hỗ ngả lƣng, bụng đ ng sôi lên 
vì đói, đ ng  h u đựng thời tiết gi o mù  với  ơn rét  hợt ù  về. 
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Nhìn lên bầu trời với một lời  ầu xin nhỏ bé: Cho một bữ  ăn no và 
một  hỗ trú ngụ, dù nhỏ bé, đơn hèn nhƣ  hỗ… lừ  ngựa trú chân! 

Từ x  xƣ , Gi vê  ho đến Giêsu là Cứu Chú ! Là  ấng đầy lòng 
xót thƣơng! Từ ngàn xƣ , Thiên Chú  đã yêu thƣơng  on ngƣời. 
Một Thiên Chú  xuống trần gi n làm một  on ngƣời để  ùng với 
 on ngƣời  h u đói khát, không nhà  ử , trốn  hạy trong mƣ  
tuyết,  ũng đầy xót x , tủi nhụ . Con Thiên Chú   ũng là  on  ủ  
 on ngƣời,  ó một lý l  h hết sứ  đơn sơ: Con  ủ  bá  thợ mộ  
Giuse và bà M ri  nội trợ, ở làng quê N z reth. Dòng họ quí tộ  
 ủ  vu  D vid, nhƣng đã từ rất lâu không  òn làm vu  nữ .  ất 
nƣớ  Isr el b   hi   ắt bởi quân Hy Lạp rồi L  Mã. Ngƣời Do Thái 
không  òn làm  hủ đất nƣớ   ủ   h  ông nữ  rồi. Nên  ái tên Giêsu 
đối với mọi ngƣời không  ó gì khá  biệt với những  ái tên khá . Họ 
không tìm ý nghĩ  ẩn sâu trong  ái tên nhƣ bây giờ  húng t  học 
hỏi không ngừng về Ngƣời, để hiểu Ngƣời nhiều hơn  hút nữ  và 
yêu Ngƣời hơn! 

Ngày n y,  ái tên Giêsu đối với nhiều ngƣời  ũng  hẳng m ng ý 
nghĩ  gì. Theo Giêsu, nhƣng họ lại không đi  on đƣờng  ủ  Ngƣời 
h y  ó khi  h  đi theo một đoạn rồi thấy  ần phải rẽ qu  hƣớng 
khá , để phù hợp hơn với đời sống thế gi n. Con đƣờng Giêsu là 
gi n truân, vất vả,  h u thu  thiệt trăm bề. Ai mắng, không nói lại. 
 ánh, không những không đánh lại,  òn đƣ  má bên ki   ho ngƣời 
t  vả. Không đƣợ  thù kẻ làm khốn mình mà  òn phải  ầu nguyện 
 ho nó. Ôi! thật ho ng đƣờng với  on ngƣời ở thế gi n!  h   ó mắt 
thế mắt, răng đền răng, giết ngƣời thì phải đền mạng. 

Mỗi ngƣời đều  ó  hút kinh nghiệm mỗi d p Giáng Sinh về. 30, 
40, 60 Mù  Giáng Sinh đã đi qu   uộ  đời, mỗi ngƣời lại “ngộ“ 
thêm một  hút! Chắ   hắn Giáng Sinh  ủ  tuổi thiếu nhi, thiếu niên, 
th nh niên, trung niên và tuổi già sẽ rất khá . Từ màu sắ ,  ái nhìn, 
 ảm nhận đằng s u vẻ huy hoàng  ủ  ho , đèn, nến rất khá  nh u. 
Tiếng  ầu nguyện thì thầm bên máng  ỏ  ũng vậy. Với ngƣời đã 
từng trải qu  đ u khổ, thiếu thốn, tuổi tá   hất  hồng, ốm đ u 
bệnh tật, họ nhìn máng  ỏ, nhìn Giêsu  hứ không nhìn đèn, nhìn 
ho . Họ nhƣ thấy ở Bé Thơ này sẽ là thân phận  ủ  họ, họ nhận r  
họ không đi vào đời đơn độ , mà họ đã từng đi những bƣớ   hân 
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Giêsu đi và họ sẵn sàng đón nhận  ái  hết đến thật bình  n để về 
bên Ngƣời. 

Có lẽ đón Giáng Sinh ít  i nghĩ đến những điều không vui, khi 
xung qu nh quá rộn ràng niềm vui!  

Con c  bị lạc quẻ  iữ  n ữn  niềm vui củ  mọi n  ời 
k ôn , k i c    b o  iờ Gián  Sin  đối với con là một lễ 
 ội? Đ n Gián  Sin  là đ n n ận C    đi vào cuộc đời cũn  
đầy n  c n ác  củ  con, củ   ỉ nộ ái ố, củ  t  m sân si, củ  
dỗi  ờn, trác  m c, kỳ t ị, tự c o. Ước c i l n  con là mán  
cỏ, d  dáy,  ôi  ám và bẩn t ỉu, n  n  C    đã ở đấy,  iữ  
lòng con! 

 

CHÖC MỪNG BỔN MẠNG 
 

   H   c un  niềm vui cùn  toàn t ể Giáo Hội  oàn vũ trong 
n ày lễ kính Thánh Emmanuel (25.12), Thánh Gioan Tông 
đồ (27.12), T án  P  nxicô   viê (3.12). 

 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT LIÊN GIÁO PHẬN 

Kính Chúc Mừn  Lễ Bổn Mạn : 

 

ĐỨC CHA EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN, GM GP BÀ RỊA. 

ĐỨC CHA GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN, GM PHỤ TÁ GP  UÂN LỘC. 

ĐỨC CHA GIOAN.M VŨ TẤT, GM GP HƯNG HÓA. 

CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN VIỆT,  

LINH HƯỚNG CĐ. LCT  GP VĨNH LONG. 

 

 in T iên C   , qu  lời cầu bầu củ  T án  qu n t ầy, 
tuôn đổ muôn  n làn  trên Quý Đức C   và Cha. 
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                                                Tom  M. N uyễn T ế Quyền, GP Xuân Lộ  

 

Trên những nẻo đƣờng đồng hành với  húng t , Thiên Chú  không 
b o giờ thất vọng về sự mê ngủ, thất trung  ủ   on ngƣời, mà  h   ó 
 on ngƣời thất vọng về tình yêu và lòng thƣơng xót  ủ  Thiên Chú . 
Khi  húng t  l o đ o với những ngh  h  ành, khốn đốn khi đối diện 
với những biến  ố đ u thƣơng  ủ   uộ  đời. Chúng t   hạy đến với 
Chú  để thiết th   ầu khẩn v n xin. Chƣ  đƣợ  kết quả,  húng t  rất 
dễ nghi ngờ Lòng Thƣơng Xót  ủ  Thiên Chú . Bởi thế,  uộ  đời lữ 
hành  ủ   húng t  phải luôn t nh thứ  và hy vọng. T nh thứ  để 
không mất niềm hy vọng, vì ngoài Lòng Chú  xót thƣơng không  òn 
hy vọng nào. Hãy để hy vọng nhào nặn nên những khát vọng sẽ hun 
đú  thành  uộ  gặp gỡ và hoán  ải. 

Hành trình gặp gỡ và hoán  ải là hành trình  ủ  toàn thể dân Chú , 
nhƣng vẫn là tiến trình  ủ   á nhân mỗi ngƣời. 

1. Sám  ối là điều kiện tiên quyết củ   ặp  ỡ 

Có thể nói: mọi sứ vụ r o giảng đều bắt đầu bằng sám hối. Cá  
ngôn sứ trƣớ  khi lo n báo sứ điệp  ủ  Thiên Chú  vẫn kêu mời dân 
Chú  hoán  ải (Is 1, 19-20). 

- Gio n Tẩy giả đã r o giảng th nh tẩy hối  ải để đƣợ  th  thứ tội 
khiên (Lc 3, 3). 

-  ứ  Giêsu  ũng khởi sự một  ông thứ  tƣơng tự nhƣ Gio n Tẩy 
Giả: “Thời buổi đã mãn, và nƣớ  Thiên Chú  đã gần bên, hãy hối  ải 
và tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 14; Mt 3, 2). 

- Chính  á  tông đồ khi r o giảng về  ứ  Kitô tử nạn và phụ  sinh 
 ũng đã khuyên dân  húng: “Hãy hối  ải và mỗi ngƣời hãy  h u th nh 
tẩy nhân d nh  ứ  Giêsu Kitô để đƣợ  th  thứ tội lỗi và lãnh ơn 
Thánh Thần” (Cv 2, 38; 26, 20). 

Trƣớ  tiên, sám hối phải là   n đảm nhìn vào sự thât  ủ  mình. 
Phải  ó một lòng khiêm nhƣờng sâu x , để  úi xuống thật gần với 
một ý thứ   h u trá h nhiệm luân lí về mỗi tƣ tƣởng lời nói việ  làm. 
Lú  đó,  húng t  mới  ó thể thấy đƣợ  “nơi  ong queo,  hỗ gồ ghề” 
 ủ  lòng mình, để dọn đƣờng bạt lối, để hít thở đƣợ  dƣỡng khí là 
ánh sáng sự thật. 

Cơn th nh nộ mà Gio n  ảnh t nh sẽ giáng xuống trên  á  tội nhân 
bất kể họ là  i. Nhƣng ngƣời Do Thái lại qu n niệm rằng:  ơn th nh 
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nộ ấy  h  dành  ho ngƣời ngoại, tứ  là những kẻ không phải là  on 
cháu Áp-ra-h m, những kẻ tội lỗi mà thôi. Gio n đã mạnh mẽ  hống 
lại ó  duy luật, thái độ tự mãn, tự trấn  n mình là “ on  háu đƣợ  
tuyển  họn”, đ ng khi đứ  tin đâu phải là một di sản  ủ  giống nòi. 
Thiên Chú   ó thể lấy  á  viên đá mà dựng nên  on  ái  ho Áp-ra-
h m  ơ mà! Sự  ứng lòng và tự mãn này đã là một mối đe dọ  
thƣờng xuyên đối với dân Isr el khi họ nghĩ rằng: Thiên Chú  b  trói 
buộ  với lời hứ   ứu độ, với  ộng đồng dân đƣợ  tuyển  họn. Phản 
ứng  ủ  Gio n  ho thấy: Thiên Chú  vẫn  hu toàn lời hứ  khi loại trừ 
con cháu Áp-ra-h m theo xá  th t nếu họ từ  hối hối  ải và Ngài sẽ 
lập nên một dân tộ  mới. 

Con ngƣời  húng t  hôm n y  ũng  ó những lú  tự hào về d nh 
hiệu: đạo gố , đạo dòng. Tôi đã trở thành  on Thiên Chú  khi lãnh bí 
tí h th nh tẩy. Tôi đã là ngƣời đƣợ  sứ  dầu, đƣợ  m ng d nh ngƣời 
thuộ  về  ứ  Kitô, là Kitô hữu  hính tông. Tôi đã đƣợ  tháp nhập vào 
nhiệm thể Chú  Kitô là Giáo Hội, hơn nữ , tôi đã dành  ả đời mình để 
phụ  vụ Giáo Hội, và nhƣ vậy, dĩ nhiên tôi đã đƣợ  bảo đảm trƣớ  
mặt Chú  rồi. 

Câu trả lời  ủ  Gio n nhƣ muốn nói với từng ngƣời  húng t : “An 
phận trong ơn gọi là một  ạm bẫy không ngừng đe dọ   on ngƣời”, vì 
 ứ  tin đâu phải là  ứ  tin  hết, mà đí h thự  là một  uộ  dấn thân, 
một  uộ  tự đặt lại vấn đề không ngƣng ngh . D nh hiệu Kitô hữu, 
h y  ho dù một phẩm  hứ    o quý trong Giáo hội  ũng đâu phải là 
“lá bù  hộ mệnh” để miễn trừ  ho mình việ  sám hối mà Chú  đã đòi 
hỏi khi kh i mạ  nƣớ  trời: “Hãy hối  ải và tin vào Tin mừng” (Mc 1, 
14; Mt 3, 2). 

 ể gặp gỡ đƣợ  Thiên Chú ,  on ngƣời buộ  phải trải qu  một  uộ  
th nh luyện, sám hối. Thật vậy,  uộ  gặp gỡ này  h  sinh hiệu quả khi 
thành tâm sám hối. Lú  đó,  húng t  mới  ó thể tháp nhập vào Thiên 
Chú  bằng sự thánh thiện. 

Vì thế, ngày n y khi  ử hành phụng vụ, Giáo hội luôn mời gọi và 
 ùng  ộng đoàn sám hối trƣớ  đã, vì khi  ử hành phung vụ là  húng 
t  đ ng đón Chú  đến để  ùng hiệp thông trong hy lễ  ự  thánh  ủ  
Ngài. 

2. Hãy sin  quả p  c đức xứn  với l n   ối cải (Lc 3, 8) 

Hối  ải là một hành động tự phát tận đáy lòng nên phải đƣợ  minh 
 hứng r  bên ngoài bằng những hành vi tƣơng ứng. Câu hỏi  ủ  
những ngƣời đến gặp Gio n luôn đặt r : “Vậy  húng tôi phải làm gì?” 
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Sự hối  ải  hân thành không nằm nơi những tình  ảm đẹp đẽ xuông, 
h y nơi những nghi thứ  bên ngoài. Nó phải đƣợ  thể hiện bằng 
những  ông việ  và hành vi  ụ thể.  ó là sự th y đổi toàn diện, b o 
hàm hành vi tiêu  ự  là bỏ đàng xấu x  tội lỗi và tí h  ự  là hƣớng  ả 
 on ngƣời về với Thiên Chú . Nếu sám hối là phần  hủ động  ủ  
ngƣời đến lãnh nhận ơn th  thứ, thì hối  ải là sử  đổi  ung  á h sống 
phải là phần  ủ  ngƣời đƣợ  ơn th  thứ. 

Thiên Chú  luôn sẵn sàng b n ơn th  thứ một  á h nhƣng không 
đã nói lên sự kho n nhƣợng, kiên nhẫn để kéo dài thời gi n hối  ải. 
Lòng Thƣơng Xót  ủ  Chú  luôn  hủ động tìm kiếm và  hờ đợi. Ngài 
kiên nhẫn đồng hành đi theo  húng t  trên muôn vạn nẻo đƣờng. 
Ngài tạo mọi điều kiện thuận lợi, làm nên những dấu  h  để thôi thú  
 húng t  qu y trở lại để nhìn vào Ngài, để một lần  hạm vào ánh mắt 
yêu thƣơng, dạt dào Lòng Thƣơng Xót  ủ  Ngài. Giữ  lú   húng t  
đ ng  hơi vơi và muốn quỵ té vì những  ơn  ám dỗ quyết liệt  hối bỏ 
Thiên Chú . Lú  đó, ƣớ  gì  húng t  qu y lại liế  nhìn Ngài để  hạm 
vào ánh mắt  ủ  một Thiên Chú  đã yêu thƣơng t  đến  ùng, yêu 
đến  hết vì t . Lú  đó,  húng t  sẽ  ó đƣợ  tâm tình sám hối  ủ  một 
Phê-rô, sấp mình ăn năn thống hối, khó  ló  thảm thiết. Phê-rô đã 
đƣợ  biến đổi hoàn toàn để trở nên ngƣời tâm phú , sứ giả  ủ  Tin 
mừng,  ột trụ  ủ  Giáo hội. 

Nếu sám hối là dọn lòng đón ơn th  thứ, thì việ   on ngƣời lãnh 
nhận  òn tùy thuộ  vào niềm tin gặp gỡ  ứ  Kitô. Ch  khi gặp đƣợ  
Chú   húng t  mới khám phá r  niềm vui vẻ đẹp và sứ  sống mới  ủ  
bí tí h hò  giải. Cho dù  ó những lú   húng t  rơi vào nguy  ơ đánh 
mất ý thứ  về tội lỗi. Ng y từ thâm tâm,  húng t  thƣờng h y  ó 
khuynh hƣớng biện hộ  ho những lỗi lầm  ủ  mình bằng  á h hợp lí 
hó   húng, bằng  á h lập luận giả tạo, bằng  á h đánh lạ  hƣớng, 
 huyển s ng  á  lãnh vự  ít liên hệ... Có nhiều  á h để  hạy tội, và 
do đó,  húng t  dễ dàng đánh mất niềm vui,  ó sứ   n ủi do việ   ầu 
xin ơn th  thứ và việ  gặp gỡ Chú . 

Trong đời sống thiêng liêng,  húng t  liên tụ  gặp gỡ Chú  qu   ầu 
nguyện để giới thiệu Chú   ho ngƣời khá . Hơn nữ   húng t   òn 
phải khơi dậy  ho ngƣời khá  lòng kh o khát tìm Chú . Hoán  ải là 
thánh hó   ông việ  hàng ngày vì  hính nơi đó Chú  đ ng hiện diện. 

“Có lẽ  húng t  luôn phải tự hỏi; nơi nào Chú  không ở? Chính là 
nơi ý riêng mình,  ó ý hƣớng í h k ,  ó bản ngã th m l m và bƣớng 
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b nh, khiêu khí h và kiêu  ăng, và bất  ứ  hỗ nào  húng t  không 
bằng lòng nhƣờng  ho Chú ” (Pierre Ch rles). 

3. T  n  tẩy và  ặp  ỡ một tiến trìn  kép 

Th nh tẩy  ũng là gặp gỡ và gặp gỡ dẫn đến th nh tẩy. Th nh tẩy 
thú  đẩy sự tìm kiếm và gặp gỡ biến đổi  uộ  đời ngƣời tìm gặp 
Chú . Tiến trình này đã đƣợ  giáo hội mời gọi nhắ  nhở rất nhiều 
trong mù  vọng: là  húng t  sống, là tìm và gặp gỡ Chú . Lƣợ  qu  
l  h sử ơn  ứu độ,  húng t  sẽ gặp rất nhiều mẫu gƣơng th nh tẩy và 
đƣợ  đổi mới s u lần gặp gỡ  ứ  Kitô. 

Cuộ  gặp gỡ này là  uộ  gặp gỡ  ảm nếm đƣợ  lòng Chú  thƣơng 
xót. Từ trong ý thứ  và sự thú  đẩy  ủ  lòng kh o khát, những ngƣời 
này họ đều gặp gỡ, đón nhận và  hạm vào ánh mắt xót thƣơng  ủ  
Chúa Giê-su. Họ đều nhận r  mình  hính là đối tƣợng đ ng đƣợ  
Chú  thƣơng xót. Họ đều  ảm nghiệm đƣợ  rằng:  à đời mình đã 
sống ngụp lặn trong tội lỗi, luôn tạo á  và  hƣ  một lần  ó ý nghĩ tí h 
thiện. Tội  hết và án phạt đến với họ là phải lắm rồi. Nhƣng hôm n y, 
trong  uộ  gặp gỡ Chú  Kitô, họ đã đƣơ  biến đổi hoàn toàn. Họ thật 
lòng sám hối và tín thá  vào Chú , họ đã hiểu rất rõ lòng thƣơng xót 
 ủ  Chú  đã th  thứ, th nh tẩy trọn vẹn  on ngƣời quá khứ  ủ  họ. 

- S u khi đã tìm gặp Chú  Giê-su, Gia-kêu biến đổi toàn diện đời 
mình. Cuộ  đời ông từ đây sẽ gắn liền với ngƣời nghèo khổ, với  nh 
em đồng loại  ủ  mình: “Này nử  phần  ủ   ải tôi, tôi xin bố thí  ho 
kẻ khó, và nếu tôi đã gi n lận gì  ủ   i, tôi sẽ đền lại gấp bốn” (Lc 
19, 8). 

- Ngƣời trộm lành gặp gỡ  ứ  Giêsu trong án  hết khổ giá, đã bày 
tỏ lòng thống hối với niềm tin và tâm tình rất đơn sơ: “Phần  húng t  
phải  h u nhƣ thế này là đí h đáng... Lạy  ứ  Giêsu, xin nhớ đến tôi” 
(Lc 23, 41-42) và  ứ  Giêsu đã đƣợ  nhận lời. 

- Ngƣời th nh niên giàu  ó đã không trở lại để đi theo  ứ  KiTô, vì 
 uộ  tìm kiếm  ủ   nh t  không đi đến tận  ùng  ủ  gặp gỡ. Anh 
không muốn từ bỏ  ủ   ải. Anh t   hờ đợi Chú   ho một bài giảng, 
nhƣng Chú  lại mời  nh lên đƣờng,  hấp nhận sự khó nghèo, vô d nh 
tiểu tốt và sống liên đới với những ngƣời kém m y mắn (L  18, 18-
23). 

- H i ngƣời lên đền thờ gặp gỡ Chú , lời  ầu  ủ  ngƣời thu thuế đã 
đƣợ  nhậm lời  h  vì ông đã bày tỏ tâm tình thống hối, thấy mình thật 
bất xứng, khi đến gặp gỡ Chú . Còn ngƣời biệt phái kiêu  ăng khoe 
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mình không thấy nhu  ầu sám hối nên đã r  về không đƣợ  th  thứ 
(Lc 18, 9-14). 

Nhƣ vậy,  on ngƣời  h  thự  sự gặp gỡ Chú  khi không ngừng hoán 
 ải để nên giống Chú  hơn. 

Gio n  ảm thấy v i trò dọn đƣờng  ủ  mình thật nhỏ bé trƣớ  
 ấng sẽ đến s u mình.  ấng th nh tẩy  on ngƣời bằng Thánh thần 
và Lử . Th nh tẩy bằng lử  là hình ảnh rất gần gũi với ngày  ánh 
 hung. Nhƣng  ó lẽ tá  giả Lu   lại bén nhạy với lƣỡi lử   ủ  ngày Lễ 
Ngũ Tuần để ngụ ý rằng: th nh tẩy là tá  động  ủ  Thánh Thần, 
 ấng làm việ  không ngơi ngh  đối với những  i để Chú  Thánh Thần 
làm việ . 

Chúng t   ùng  ậy nhờ  ứ  Kitô xin Chú  Ch  gởi Thần Khí đến để 
th nh tẩy đối với muôn ngƣời và toàn thế giới. 

“Lạy Chú  Giêsu, Giáo hội là thân thể  ủ  Chú , là hiền thê trong 
trắng  ủ  Chú , nhƣng Giáo hội  ũng là Giáo hội  ủ  tội nhân, nên 
luôn  ần đƣợ  th nh tẩy” (GH 8). Ƣớ  gì  húng  on hằng biết đón 
nhận Chú  Thánh Thần là Thầy nội tâm, để Ngài làm sáng tỏ trong 
 húng  on gƣơng mặt hiền từ giàu lòng thƣơng xót, và giáo huấn  ủ  
Chúa để  húng  on luôn biết   nh tân đổi mới, biết sám hối và đón 
nhận Tin Mừng. Amen. 

 

CHÖC MỪNG BỔN MẠNG 
H   c un  niềm vui cùn  toàn t ể Giáo Hội  oàn vũ tron  

n ày lễ kín  T án  P  nxicô   viê (3.12). 
 

CỘNG ĐOÀN LÕNG CHÖA THƯƠNG  ÓT TGP SAIGON 

Kín  C  c Mừn  Lễ Bổn Mạn : 

CHA PHAN ICÔ  AVIÊ NGUYỄN NGỌC THU, 

Lin    ớn  CĐ LCT   ạt Tân Địn  

CHA PHAN ICÔ  AVIÊ BẢO LỘC, 
Giám Học Trun  Tâm Mục Vụ. 

 
 in T iên C   , qu  lời cầu bầu củ  T án  qu n t ầy, 

tuôn đổ muôn  n làn  trên Quý C  . 
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TẢN MẠN CHUYỆN NHÀ ĐẠO 

 

 

Giuse N uyễn Bình An 

Mới đây, tron  buổi tiếp kiến c un  vào t ứ t  8.11.2017, 
tại Quản  tr ờn  T án  P êrô, Đức T án  C   P  nxicô 
xin  iáo dân đừn  c ụp  ìn  tron  t án  lễ. N ài xin mọi 
n  ời  ãy bỏ điện t oại di độn  vào t i, đây là một t  i 
xấu. Đức T án  C   n i: “Tôi rất buồn k i tôi dân  t án  lễ 
ở đây   y ở Đền t ờ T án  P êrô và tôi t ấy b o n iêu là 
máy điện t oại cầm t y  i  lên c o. K ôn  p ải c ỉ c  các 
 iáo dân mà c  các lin  mục và n  y cả các  iám mục.  in 
 n  c ị em vui l n  đừn  c ụp  ìn , vì t án  lễ k ôn  p ải 
là một buổi trìn  diễn”.  

Trong bài tản mạn này, ngƣời viết xin 
 hi  sẻ  huyện  hụp hình trong thánh 
lễ.  ứ  Thánh Ch  nói nhƣ thế dƣờng 
nhƣ ở quảng trƣờng Thánh Phêrô, ngài 
thấy  ó biết b o nhiêu điện thoại giơ 
lên lú  ngài đ ng dâng lễ, nhất là trong 
những thánh lễ đại triều. Những giáo 

dân, linh mụ , giám mụ   hụp hình trong thánh lễ làm mất đi bầu 
khí  ủ   ầu nguyện trong  á   ử hành phụng vụ.  ứ  Thánh Ch  
thấy nhiều, nên  ần phải nhắ  nhở  ho giáo dân và  ả giám mụ , 
linh mụ . 

“Ai đƣợ  phép  hụp hình trong thánh lễ? Ngƣời  hụp hình trong 
thánh lễ đƣơng nhiên là những  nh  h  em trong b n mụ  vụ 
truyền thông. Những ngƣời lƣu lại những kỷ niệm đáng nhớ trong 
hành trình đứ  tin  ủ   húng t , d p lễ mừng bổn mạng, ngày lãnh 
nhận  á  bí tí h Rử  tội, Thêm sứ … Những ngƣời  h u trá h nhiệm 
đƣ  thông tin hình ảnh sinh hoạt  ủ  Giáo hội, lễ nghi phụng vụ 
 ho nhiều ngƣời trên thế giới  hi  sẻ và hiệp thông.  

Ai trong  húng t   ũng biết ảnh hƣởng  ủ  truyền thông trong 
đời sống  on ngƣời. Trong những thập niên gần đây, Giáo hội luôn 
qu n tâm đến vấn đề truyền thông, đặ  biệt nhấn mạnh đến sứ 
mạng  ủ  truyền thông trong việ  lo n báo Tin Mừng, xây dựng xã 
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hội đƣợ   ông bằng, huynh đệ và phụ  vụ  ho nền văn minh sự 
sống.  ọ   á  sứ điệp ngày thế giới Truyền thông  ủ   ứ  Thánh 
Ch  Ph nxiô,  húng t  sẽ thấy đƣợ  lợi í h  ủ  truyền thông. 

Trong sự phát triển mạnh mẽ  ủ  truyền thông tại Việt N m, 
những năm gần đây, truyền thông Công Giáo  ũng đƣợ   á  giáo 
xứ, giáo phận lƣu tâm và đ ng trên đà phát triển. Cá  thánh lễ, 
những  uộ  rƣớ  kiệu, những  huyến  ông tá  bá  ái, những thông 
tin sinh hoạt  ủ   á  giáo xứ, hội đoàn đƣợ  đƣ  lên  á  tr ng 
web,  á  tr ng mạng xã hội. 

Ngồi tại  ăn nhà nhỏ  ủ  mình ở Sài Gòn, ngƣời viết  ó thể xem 
đƣợ  thánh lễ  n táng  ứ   ố Giám mụ  Ph nxi ô X viê Nguyễn 
Văn S ng, nguyên Giám mụ  Thái Bình, với những hình ảnh sống 
động rõ nét, nhiều gó  hình đẹp. 

Chúng t  trân trọng và biết ơn những  nh  h  em trong  á  b n 
truyền thông đã làm việ  đêm ngày, không ngại x  xôi, mất thời 
giờ, tiền bạ , hy sinh thiệt thòi, đƣ  đến ngƣời xem những thông 
tin hình ảnh sinh hoạt Giáo hội. 

Thật vậy, truyền thông là quà tặng  ủ  Thiên Chú  trong thời đại 
hiện n y. Truyền thông giúp  ho mọi ngƣời xí h lại gần nh u hơn, 
hiểu biết tôn trọng và  hi  sẻ với nh u, những thành quả  ủ  
truyền thông  ho  húng t   ơ hội họ  hỏi khám phá về Thiên Chú , 
bồi dƣỡng thêm Giáo Lý Thánh Kinh. Tuy nhiên, truyền thông  ũng 
là  on d o h i lƣỡi, nếu  húng t  không biết khôn ngo n, t nh táo 
 hắt lọ , làm sao để truyền thông m ng lại điều tốt đẹp. 

“Ch  với một li k  huột, một phím bấm Enter, thế giới sẽ đổi 
khá ”,  ó thể nói nhƣ vậy về truyền thông. Ngày nay, những 
phƣơng tiện kỹ thuật mới m ng lại  ho truyền thông những hiệu 
quả không ngờ. 

Cha ông chúng ta trƣớ  đây không thể ngờ đƣợ   on  háu bây 
giờ  ó thể gọi điện thoại qu  Mỹ không tốn đồng xu nào,  h  bằng 
những ứng dụng  ủ  F  ebook, Viber, đã không tốn tiền mà  òn 
nói  huyện thấy mặt nh u rõ ràng.  

Vì thế, những Kitô hữu đ ng th m gi  vào việ  truyền thông phải 
 ó một  ảm thứ  Kitô, trong những  ông việ  mình làm, trong đƣ  
tin, viết bài, thu thập hình ảnh, sinh hoạt Giáo hội khắp nơi. 

Hơn  i hết, những ngƣời làm  ông tá  truyền thông Công Giáo 
phải để  ho mình đƣợ  Chú  Giêsu đào tạo, qu  việ  lắng nghe Lời 
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Chúa, thẩm thấu sứ điệp Tin Mừng, đƣợ  dƣỡng nuôi qu  thánh lễ 
và các bí tích. 

Ch  khi đƣợ  đào tạo bằng Lời Chú , nhà truyền thông Công Giáo 
sẽ biết  á h đƣ  tin, viết bài đúng theo tinh thần  ủ  Tin Mừng và 
đi đúng đƣờng lối  ủ  Hội Thánh. 

Chƣ  b o giờ truyền thông trở nên dễ dàng nhƣ hiện n y. Ai ai 
 ũng là những nhà truyền thông, vì mỗi ngƣời đều  ó điện thoại 
thông minh bên  ạnh mình. Ch  một sự kiện diễn r  trƣớ  mắt, ai 
 ũng  ó thể ghi nhận lại bằng những hình ảnh, video clip, vừ  
nhanh chóng, vừ  k p thời post lên mạng. Nguy hiểm  ũng là ở 
đây. 

Trở lại vấn đề  hụp hình trong thánh lễ. Thành thật mà nói, 
ngƣời viết  h  là “kẻ ngoại đạo” trong vấn đề truyền thông. Dù 
rằng, tôi  ó thân thiết với một số bạn bè trong b n truyền thông 
 ủ  giáo phận Sài Gòn. Vì vậy, ở đây  húng tôi không dám bàn về 
những kỹ năng  hụp hình trong thánh lễ  ủ   nh em truyền thông 
nhà đạo, những  on ngƣời năng nổ, tâm huyết, nói theo kiểu  á  
 nh  h  em truyền thông, đêm ngày  á   nh  h  em th o thức PR 
hình ảnh Chú  Giêsu và Giáo hội  ủ  Ngài  ho mọi ngƣời. 

Cho nên trong vấn đề này, tôi đi “tầm sự họ  đạo” một  h  sở già 
đ ng  oi só  giáo xứ ở Giáo phận Xuân Lộ . Cá h đây  hụ  năm, 
cha “d  ứng” với truyền thông, những  nh em  hụp hình qu y phim, 
ngài không  ho  hụp hình ng y  ả trong lễ  ƣới, lễ t ng. Anh em 
truyền thông b  đuổi thẳng  ẳng r  khỏi nhà thờ lú   h  đ ng dâng 
lễ, không  i dám hó hé lên tiếng. Giáo xứ trƣớ  đây ngài  oi só  dĩ 
nhiên không  ó b n truyền thông. Bây giờ, về giáo xứ mới, vài năm 
gần đây,  h   ởi mở hơn trong vấn đề truyền thông, cha cho phép 
lập b n truyền thông  ủ  giáo xứ, luôn hết mự  ủng hộ họ làm 
việ . 

Tôi nêu vài thắ  mắ  và đƣợ   h   hi  sẻ: “Thời buổi này không 
thể không  ó b n truyền thông. Tôi  ho  nh em truyền thông trong 
giáo xứ làm việ , tá  nghiệp trong khuôn khổ. Tôi nhắ  với  nh em 
 hụp hình qu y phim, đây  h  là việ  phụ, đừng biến thành việ  
 hính, đừng làm  ho  ộng đoàn  hi  trí khi dự lễ là đƣợ . Không 
nên đi lại nhiều, gó  nào  ần thì ghi lại, s u đó đi  hỗ khá , đừng 
đứng ng ng nhiên giữ  nhà thờ. Bàn thờ là trung tâm thờ phƣợng, 
mọi ngƣời tập trung  hú ý vào bàn thờ nơi đ ng diễn r  hy tế  ứ  
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Kitô.  ừng làm  ho ngƣời t   h  thấy  ó ngƣời  hụp hình, nên di 
 huyển nhẹ nhàng,  hụp hình vừ  đủ thôi, không nên nhiều quá, đi 
đƣờng bên hông  á  dãy ghế. Bàn thờ là trung tâm, cho nên khi 
vào thánh lễ, phụng vụ  òn yêu  ầu tắt hết đèn sáng bên bàn thờ 
 ứ  Mẹ và Thánh Giuse, để mọi ngƣời  h  tập trung bàn thờ  hính. 
Cớ gì ngƣời  hụp hình  ứ đi lại lú  đ ng lễ”. 

Hiện n y, ở nhiều giáo xứ, việ   hụp hình  ủ   nh em truyền 
thông, tá  nghiệp vẫn  òn “bỏ ngõ”, tùy theo  h  sở. Nhiều  h  để 
 ho  nh em  hụp hình đi lại, lên xuống thoải mái. Tôi th m dự 
thánh lễ ở giáo xứ H. mà  ứ tƣởng mình đi xem đại nhạ  hội, 4- 5 
máy  hụp hình qu y phim, ánh đèn fl sh  hớp liên tụ , anh em 
truyền thông, kẻ đứng ngƣời ngồi,  ứ nhƣ ngƣời thừ  thãi trong 
 ộng đoàn,  òn linh mụ  dâng lễ nhƣ là siêu s o    nhạ , vì  ó 
nhiều máy qu y phim  hụp hình  hĩ  vào. 

Cộng thêm với  huyện bạn trẻ “ăn ngủ” với f  ebook, đi đâu 
 ũng “check in”, đánh dấu sự hiện diện  ủ  mình ở đó, từ những 
quán ăn, đ   điểm vui  hơi du l  h,  ông viên văn hó , phong trào 
này l n vào  ả nhà thờ. Ở bất  ứ  hỗ nào  á  bạn  ũng giơ máy lên 
 hụp hình đăng f  ebook. Nhiều ngƣời  òn “soi” F  ebook  ủ  
ngƣời khá , muốn biết bạn là  i,  hơi với  i, gi  đình giàu h y 
nghèo, ngƣời t   ứ lên f  ebook mà tìm kiếm. Trƣớ  khi ăn món 
nào đó,  á  bạn  ũng phải  hụp hình, nhƣ kiểu “làm phép trƣớ  
bữ  ăn”  ủ  tín đồ mạng xã hội. 

Cá  bà mẹ Công Giáo ở  á  giáo xứ  ũng “nhiễm” theo, đ ng lễ 
 ũng đƣ  điện thoại lên “selfie”  hụp ảnh tự sƣớng ng y trong 
thánh lễ đại hội hành hƣơng  ứ  Mẹ L  V ng, mới đây nhất, tôi lại 
thấy  á  bạn tự sƣớng ng y tại nghĩ  tr ng trong thánh lễ  ầu  ho 
 á  linh hồn ngày 2.11. Từ “tự sƣớng” hiện n y  ủ   á  bạn trẻ, 
 á   ụ nhà mình nghe không thể hiểu đƣợ , tự sƣớng là gì, đây là 
tự mình  hụp hình mình, thả tó  r   he mắt một gó ,  hu mỏ lên, 
liế  mắt 1, 2, 3... 

Nhiều linh mụ  hiện n y  ũng đ ng b   uốn theo “hội  hứng sống 
ảo”. Có một  h  sở ngày nào  ũng đƣ  những hình ảnh lên mạng, 
đi đâu làm gì, với  i,  h   ũng đăng hình, du l  h, ăn uống, tận 
hƣởng  uộ  sống, lú   ảm thấy buồn lú   ảm thấy vui,  ó đủ trên 
f  ebook  ủ   h . Nếu lƣớt qu  f  ebook,  húng t  thấy, trang cá 
nhân  ủ   á  linh mụ  b o giờ  ũng nhiều like hơn giáo dân. Các 
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ngài  ó một lự  lƣợng “f n  uồng” ủng hộ, sẵn sàng like và sh red 
tất  ả, Comment khen ngợi    tụng  h  sở  ủ  mình.  ƣợ  dân ủng 
hộ trên mạng, một vài linh mụ   ảm thấy vui “nghiện f  ebook” lú  
nào không biết,  àng nhiều like  àng thí h, đăng nhiều,  ái gì  ũng 
lên mạng, thậm  hí đ ng dâng lễ đồng tế, ngài  ũng qu y phim 
 hụp hình, đăng tải lên mạng khoe với “ on dân”  ủ  mình. 

 ời sống linh mụ   ó lẽ buồn, vì vậy  á  ngài tìm niềm vui và giải 
bày trên mạng xã hội.  iều này không  ó gì phải nói nếu nó  h  là 
việ  phụ. Nhƣng  húng t  nên  ảnh giá  trƣớ  mạng xã hội, phải 
hạn  hế những điều tiêu  ự   ủ  mạng xã hội. Bởi  ó ngƣời khen 
ngợi, ủng hộ  á   h  bằng những việ  like, thì bên  ạnh đó  òn  ó 
những ngƣời “thừ  nƣớ  đụ  thả  âu”, sử dụng hình ảnh  ủ   á  
 h  để làm “méo mó” xuyên tạ  hình ảnh linh mụ   ủ  Chú  Kitô, 
bôi nhọ Giáo Hội, vì ngƣời t  nói “không ƣ  thì dƣ   ũng  ó dòi”, 
nhƣng  á   h  lại quá vô tƣ thánh thiện mà không để ý  huyện 
này.  

 ứ  Thánh Ch  Ph nxi ô nhắ  nhở  húng t  hãy giữ bầu khí  ầu 
nguyện trong thánh lễ, trong những  ử hành phụng vụ, để t  gặp 
gỡ Chú  thự  sự. Hãy sống đời sống thự , đừng sống ảo, đừng trở 
nên những “ nh hùng bàn phím”, nói gì trên mạng  ũng mạnh mẽ 
  n đảm lắm, nhƣng  hẳng dám dấn thân vào đời, dấn thân lo n 
báo Tin Mừng,  hẳng dám r  khơi thả lƣới,  ứ yên thân ở nhà. 
Phong trào sống ảo kéo theo hội  hứng “G to”  ũng rất nguy hiểm. 

Chúng t  biết rằng, một đứ  trẻ  h  qu nh quẩn với máy tính và 
mạng xã hội sẽ trở nên thụ động, ít vốn từ, ngại gi o tiếp, sợ hãi 
khi r  ngoài đời. Mạng xã hội làm  ho ngƣời t  thu mình lại trong 
 ăn nhà nhỏ  ủ  mình,  àng ngày  àng sống khép kín, luôn  ảm 
thấy  ô đơn lẻ loi. 

Chúng t  đừng để  ho mình lệ thuộ  vào mạng xã hội, những 
phƣơng tiện kỹ thuật truyền thông, nhƣng  ần sử dụng truyền 
thông để mở  ử  r  với mọi ngƣời, dám đứng lên mái nhà mà nói 
Lời Chú   ho mọi ngƣời, r o truyền Tin Mừng Tình yêu thƣơng  ủ  
Thiên Chú   ho thế giới đ ng b  xâu xé bởi nạn khủng bố,  hiến 
tranh, và nghi ngờ nhau. 

Ai  ũng là những nhà truyền thông, nhất là  á  linh mụ , hãy cân 
nhắ  trƣớ  khi đăng bài viết, đƣ  hình ảnh, video  lip lên mạng. 
Cần xem xét, những gì tôi đƣ  lên mạng  ó đƣ  ngƣời t  đến với 
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Chú  và Giáo hội, giúp  ho ngƣời t  hiểu nh u, yêu thƣơng nhau 
hơn,  hứ không phải bài viết đó nói về tôi, nâng tôi lên, hay tôi là 
ngƣời biết tin đó sớm nhất, tôi đƣợ  vinh dự đi đến nơi này nơi ki , 
mà nhiều ngƣời không  ó điều kiện kinh tế đi đến đó. 

 ể kết thú  bài viết,  húng tôi xin gởi tặng quý v  10  âu hỏi 
đƣợ  đặt r   ho những nhà truyền thông, nhƣ một món quà dành 
tặng  ho bạn bè thân hữu gần x . 10 điều này ngƣời viết lƣợm lặt 
trên mạng xã hội. 

1.  ăng bài này  ó làm  ho ngƣời t  gần Chú  hơn? 
2. Bài này  ó đúng sự thật,  ó tinh thần bá  ái và tôn trọng 

không? 
3. Nếu  i ở ngoài Giáo hội, họ đọ  bài này  ó khó  h u không? 
4. Tôi  ó đ ng lo n tin đồn, h y nói xấu  i đó không? 
5. Tôi  ó ở trong đ   v  ngƣời khá  để nói không? Tôi  ó nghĩ đến 

 ảm nhận  ủ  họ, gi  đình họ, và  á  kinh nghiệm sống đã làm  ho 
họ  ó  á h ứng xử và suy nghĩ nhƣ vậy không? 

6. Tôi  ó bằng lòng bài viết này trong một tuần, một tháng h y 
một năm s u không? 

7. Câu phản hồi  ủ  tôi  ó động lự  là tình yêu h y vì tôi muốn 
biện minh cho mình? 

8. Bài viết này  ó làm sáng tỏ sự việ , h y làm nó đen tối hơn? 
9. Có hữu í h h y  ần thiết để tôi  hi  sẻ ý kiến  ủ  tôi về  hủ đề 

này trên diễn đàn không? 
10. Tôi  ó đƣợ  đánh động bởi Chú  Thánh Thần khi đăng nội 

dung này? 
 
 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG 
 3.12.2017, toàn t ể Giáo  ội mừn  kín  T án  P  nxicô Xaviê 

 
B n Biên tập Tập s n TLHT LCT  c  c mừn  bổn mạn  anh: 

P  nxicô   viê ĐỖ CÔNG MINH 
là cộn  tác viên củ  Tập s n 

 Chúc  n  luôn sốn  t eo mẫu    n  k iêm n  ờn  và t án  t iện 
củ  Thánh nhân. 
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GIÁO DỤC KITÔ GIÁO 
 

 
Gio kim Tr  n  Đìn  Gi i 

(Tiếp theo) 

Tuyên ngôn Giáo dục Công giáo 

“Cốt yếu  ủ  giáo dụ  Kitô giáo là nhằm giúp mọi Kitô hữu ngày 
 àng ý thứ  hơn về hồng ân đứ  tin đã nhận lãnh, trong khi họ đƣợ  
hƣớng dẫn để dần dần hiểu biết mầu nhiệm  ứu rỗi, giúp họ biết  á h 
thờ phƣợng Thiên Chú  Ch  trong tinh thần và  hân lý (x. G  4, 23), 
qu  việ   ử hành phụng vụ,  ũng nhƣ huấn luyện họ biết sống theo 
 on ngƣời mới trong  ông bình và thánh thiện  ủ   hân lý (Ep 4, 22-
24). Nhờ vậy họ đạt tới  on ngƣời hoàn thiện, tới tuổi sung mãn  ủ  
Chú  Kitô (x. Ep 4, 13) và góp phần vào việ  tăng trƣởng  ủ  Nhiệm 
Thể và giúp  ải tạo thế giới theo tinh thần Kitô giáo”. 

Giáo dục là vun trồn  và tập luyện 

Một  á h  ụ thể, việ  giáo dụ   ủ   h  mẹ hệ tại ở việ : 

- Làm  ho  on  ái biết yêu mến họ  hỏi Lời Chú  trong Kinh 
Thánh trong  á  sá h đạo đứ . 
- Dạy  húng bắt  hƣớ   á  gƣơng lành đạo đứ   ủ   á  thánh 

nhân,  á  bậ  hiền nhân. 
- Vun trồng  ho  húng những giá tr  nhân bản, giúp chúng phát 

triển  á  nhân đứ . 
- Tập luyện những thói quen, sinh hoạt lành mạnh, thánh thiện. 
- Giúp  húng biết sống tốt mọi tƣơng qu n, với bản thân, th  

nhân, vũ trụ và Thiên Chú . 

“Hãy để trẻ em đến với T ầy, đừn  n ăn cản c  n ! 

- Ch  mẹ phải đƣ   on  ái đến với Chú , là nhà giáo dụ  đí h thật 
và là  ấng duy nhất  ó thể m ng đến  ho  húng sự sống viên mãn 
th y vì giữ  húng lại  ho mình vì  húng không phải là sở hữu  ủ  
mình mà là  ủ  Chú , vì  hính Chú  tạo nên  húng (creator),  h  mẹ 
 h  là ngƣời  ộng tá  truyền sinh (procreator).  
- Chính vì thế  h  mẹ phải hoàn trả  on  ái mình  ho Chú , nghĩ  

là không đƣợ  khƣ khƣ giữ  ho riêng mình, không đƣợ  ngăn  ản 
 húng đến với Chú  mà  òn phải tạo điều kiện thuận lợi để  húng 
đến với Chú  bằng  á h: 
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Đừn  nên cớ vấp p ạm c o con cái! 

Trong thự  tế,  h  mẹ  ó thể ngăn  ản  on  ái mình đến với Chú , 
đến với Chân Thiện Mỹ, bằng phản  hứng, hoặ  vì sự dửng dƣng, 
thiếu qu n tâm giáo dụ   on  ái, hoặ  tệ hơn do gƣơng mù gƣơng 
xấu.  

Trở nên  ớ vấp phạm  ho  on  ái là tội á  tệ hại nhất mà Tin Mừng 
đề  ập đến: “Ai làm  ớ vấp phạm  ho một trong những trẻ nhỏ này 
thì thà buộ  khối đá vào  ổ ngƣời ấy mà quăng xuống biển  òn hơn” 
(Mc 9, 42). 

K uyên răn sử  dạy các  k ôn n o n 

“Những bậ  làm  h  mẹ, đừng làm  ho  on  ái tứ  giận, nhƣng hãy 
giáo dụ   húng th y mặt Chú  bằng  á h khuyên răn và sử  dạy” (Ep 
6, 4). 

- Nghiêm  h nh nhƣng  ảm thông, d u dàng nhƣng  ƣơng quyết, 
từ tốn nhƣng dứt khoát. Qu n trọng nhất là nêu gƣơng. 
- Tạo  ảm thứ  về tội lỗi  hƣ  đủ, phải  ho  húng  ảm nếm niềm 

vui  ủ  một đời sống thánh thiện và ân sủng.  
- Lƣu ý  á h ăn nói, vì trong giáo dụ , nhiều khi  á h mình nói 

 ũng qu n trọng nhƣ điều mình nói và  ó khi  òn hơn nữ . 

Tiếp đ n và nân  niu con cái 

- Ch  mẹ phải đón nhận và đối xử với  on  ái bằng tình thƣơng và 
sự trìu mến, phải bảo vệ,  he  hở và  ầu nguyện  ho  on  ái. “Yêu 
trẻ không  hƣ  đủ, phải làm s o  ho  húng  ảm thấy thự  sự đƣợ  
yêu” (Don Bosco). 
- Ch  mẹ phải tôn trọng,  ung kính nâng niu  on  ái nhƣ linh mụ  

nâng niu Chú  Giêsu Thánh Thể theo cách nói  ủ  mẹ Têrêx  C l ut  
khi dạy  á   h  em dòng thừ  s i bá  ái  ủ  mình đối xử với những 
ngƣời nghèo hèn, b  bỏ rơi và loại trừ vì “Ai tiếp đón một em nhỏ nhƣ 
em này vì d nh Thầy, là đón tiếp  hính Thầy, và  i đón tiếp Thầy, là 
đón tiếp  ấng đã s i Thầy” (Mc 9, 37). 

Hãy  ọc n i c ín  con cái! 

Ch  mẹ không  h   ó trá h nhiệm giáo dụ   on  ái mà  òn phải 
nhìn  on  ái nhƣ thầy dạy  ủ  mình về đàng thiêng liêng, vì với tâm 
hồn đơn sơ và trong trắng, khiêm nhƣờng,  on  ái là tấm gƣơng để 
 h  mẹ noi theo trong việ  tiếp nhận Nƣớ  Trời nhƣ Lời Chú  nói “Ai 
không đón nhận Nƣớ  Thiên Chú  với tâm hồn một trẻ nhỏ, sẽ  hẳng 
đƣợ  vào” (Mc 10, 15). 
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N uyên tắc  iáo dục: ý t ức v i tr  trun   i n và tự  iáo 
dục 

- Ch  mẹ  ần phải ý thứ  rằng v  Thầy thự  sự, Nhà giáo dụ  thự  
sự là  hính Chú , là Thánh Thần, bản thân mình  h  là trung gi n. Vì 
thế, mình không đƣợ  áp đặt ý muốn  ủ  mình trên  on  ái, mà phải 
khám phá thánh ý  ủ  Chú  trên  on  ái  ủ  mình. 
- Phải không ngừng tự giáo dụ  và rèn luyện bản thân mình vì 

“Không ai có thể  ho kẻ khá  điều mình không  ó” và “Con ngƣời 
ngày n y tin vào  hứng nhân hơn là thầy dạy” ( ứ  Giáo hoàng 
Phaolô VI). 
- Phải lấy  ứ  Kitô là mẫu mự . Ch  mẹ noi theo  ứ  Kitô, nhà 

giáo dụ  mẫu mự , đóng v i trò vừ  là ngƣời thầy khôn ngo n nhạy 
bén, vừ  là ngƣời hƣớng đạo sáng suốt, kiên nhẫn, một ngƣời bạn 
thành thật và  ởi mở, một ngƣời tôi tớ khiêm hạ, phụ  vụ, lắng nghe, 
khơi dậy, dẫn dắt, hƣớng đạo, giáo dụ  không  h  bằng lời mà trƣớ  
tiên bằng gƣơng sáng. 
- Phải tìm hiêu tâm hồn  ủ   on  ái mình bằng  á h trở thành bạn 

đồng hành với  on  ái. Một  á h trự  tiếp h y gián tiếp, qu n sát 
 húng từ x  và  ận kề trong mọi sinh hoạt  ủ   húng. Họ  biết  húng 
bằng  á h trò  huyện; dùng ngôn ngữ và  ung  á h  ủ   húng; và 
 hơi với  húng, tạo bầu khí  ởi mở, thoải mái; đặt mình vào v  trí  ủ  
 húng để hiểu  húng th y vì áp dụng  á h đánh giá  ủ  ngƣời lớn.  
- Hiện diện với  húng không  h  bằng thân xá  mà bằng  ả tâm 

hồn, bằng  ả  on ngƣời.   
- Thí h điều trẻ thí h để từ đó làm  ho trẻ thí h điều t  thí h (Don 

Bosco).  
- Cầu nguyện  ho  húng và với  húng. 
- Chủ động tạo  ơ hội và dẫn dắt. 
- Tạo  ho  húng  ảm tƣởng vừ  họ  vừ   hơi, h y họ  dƣới hình 

thứ  trò  hơi.  
- Tận dụng mọi điều kiện, mọi  ơ hội để giáo dụ , từ những thự  

tế sinh động, qu  lời nói, hành động, mọi hình thứ  sinh hoạt,  huyện 
kể, trò  hơi, bài thơ, bài hát, sá h báo, phim ảnh, k  h nghệ. 
- Chủ động, đừng b o giờ để mình b  tá  động bởi những thái độ 

biểu hiện tiêu  ự  h y lèo lái  ủ   on  ái, hƣớng  hú ý  ủ   húng đến 
điều mình muốn. 

 (Còn tiếp 1 kỳ) 
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 Lá Thƣ Linh Hƣớng  

     Chờ mong Chú   ủ  lòng thƣơng xót đến 

 Sống Lời Chú  

 Học Hỏi Lin  Đạo 

     Tìm hiểu TC Dung Nhan Lòng Xót Thƣơng (B24) 

 Tin tứ  & Sinh hoạt 

 Hỏi –  áp Thƣ Mụ  Vụ H GMVN 

 DIỄN  ÀN:   

     Tình yêu nhập thể 

     Mầu nhiệm nhập thể và  ứ  M ri  

      ợi trông nhƣ thế nào  

     Cầu nguyện bằng kinh Mân Côi trong  á  gi  đình 

     Lòng Thƣơng Xót trải dài 

      Sám hối để đón nhận Tin mừng  

  Tản mạn  huyện nhà đạo 

     Chụp hình trong thánh lễ 

  Giáo dụ  Kitô giáo  

      Giáo dụ  Kitô giáo trong Gi  đình (tt) 
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