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Thánh lễ cuối tuần 

  

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM  
TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON 

VIETNAMESE CATHOLICS OF THE ARCHDIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON 
  

 DŨNG  LẠC 

8503 S. Kirkwood Rd. - Houston, Texas 77099 - Phone: 281-495-8133 
www.cgvnhouston.org 

 

Tổng Giám Mục: Hồng Y Daniel DiNardo 
Giám Mục Phụ Tá: GM. Italo Dell’Oro, CRS 

G 

Lm.  Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ 
Đại Diện Đức Tổng Giám Mục 

Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN 

281-495-8133 
 

Hội Đồng Giáo Dân, TGP Galveston-Houston 
 

Chủ Tịch: Ô. Phanxicô Vũ Minh Hóa 

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

832-398-3131 

Phó CT Nội Vụ: Ô. Michael Đinh Quang Dũng 

GX. Đức Mẹ La Vang - 832-800-2000 

Phó CT Ngoại Vụ: Ô. Phêrô Đinh Đức Hiệp 

GX. Đức Mẹ Lộ Đức - 346-280-0791  

Tổng Thư Ký: Ô. Phêrô Võ Tiến Đạt 

GX. Đức Kitô Ngôi Lời NT. - 281-827-9571 
Thành viên: CT HĐMV các giáo xứ và cộng đoàn  

GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
 

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 9:00; 11:00 am; 6:00 pm 
Lm. Gioan Trần Đình Khả 
Lm. Giuse Phan Đình Lộc 
Pt. Giuse Nguyễn Phẩm 

Pt. Giuse Lê Văn Rõ 

10610 Kingspoint Rd.- Houston, TX 77075 
713-941-0521 

 

GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ 
 

TB: 6:00 pm - CN: 7:00 am; 9:00 am; 11:00 am;  

2:00 pm; 7:00 pm 
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ 

Lm. Giuse Bùi Phương Tiến 
Pt. Vincentê Đoàn Hồng Phúc 

Pt. Giuse Maria Phạm Harry Hưng 

8503 S. Kirkwood Rd.- Houston, TX 77099 
281-495-8133 

 

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG  
 

TB: 6:00 pm - CN: 7:30; 9:15; 11:00 am; 6:00 pm 
Lm. Thomas Aquino Trần Thiên Ân, OP. 

Lm. Giuse Trần Trung Liêm, OP 
Lm. Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP. 

Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh 

12320 Old Foltin Rd.- Houston, TX 77086 

281-999-1672 
 

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC 
 

Thứ Bảy: 6:00 pm (Bilingual) 
CN: 7:00am; 9:00am; 11:00am; 

4:00pm (Englih); 6:00pm 
Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP. 

Lm. Gioan Hoàng Thanh Sơn, OP. 
Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh, OP. 

Pt. Giuse Đỗ Nguyên Chương 

Pt. Gioan B. Đào Đình Ân 
Pt. Vincent Nguyên Tri Lý 

6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX 77040 

713-939-1906 
 

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM 
 

CN: 9:00 am 
Lm. Trần Sơn Steven 

1701 San Jacinto St. -  Houston, TX 77002 
713-659-1561 ext. 135 

Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Giáng Sinh -  Năm A, Ngày 25-12-2022 

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.”  
Luca 2:14 

 
Nguyện kính chúc Đức Hồng Y DiNardo, quý Giám Mục, quý Đức Ông, quý 
Linh Mục, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ và Cộng Đồng Dân Chúa vui 
hưởng Mùa Giáng Sinh AN BÌNH, thánh đức. 
 

Kính thưa Cộng Đồng Dân Chúa, chúng ta hân hoan mừng đại Lễ Chúa 
Giáng Sinh và sửa soạn bước sang năm mới.  
 

Khi Ngôi Lời Nhập Thể giáng trần tại Bê Lem, Gia Đình Thánh Gia túng 
thiếu đến nỗi không có những gì cần thiết nhất để sửa soạn cho Hài Nhi 
Giêsu chào đời. Tuy nhiên, dù thiếu thốn và nghèo khó, nhưng Đức Mẹ và 
Thánh Giuse luôn tràn đầy Ân Sủng của Thiên Chúa để sẵn sàng chào đón 
Con Chúa xuống thế làm người. Tâm hồn các ngài cùng với các mục đồng 
thật BÌNH AN khi được nghe tiếng hát huyền diệu của thiên sứ loan báo 
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện 
tâm.” (Luca 2:14).  Hài Nhi Giêsu – Vua của Trời Đất được hạ sinh cho con 
người. “Emmanuen – Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. 
 

Trong cuộc sống với nhiều thách đố, con người hôm nay rất cần ơn “BÌNH 
AN”. Nếu muốn có bình an, con người phải đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự 
trong cuộc sống; phải nhìn ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi anh chị em, túng 
thiếu, nghèo đói, không tiếng nói đặc biệt những thai nhi còn trong lòng mẹ 
hoặc những người già yếu, bệnh tật, đơn côi. 
 

Trong mùa Hồng Ân Chúa Giáng Sinh, hãy đến cùng Chúa Hài Nhi Giêsu, 
qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria, giúp chúng ta sống gần gũi, mật thiết hơn 
với Con của Mẹ và nhận ra mọi người là anh chị em một Cha trên trời.  Có 
như thế lòng người sẽ thiện tâm, ơn bình an được trao tặng, và khi có ơn 
bình an, chúng ta biết chia sẻ muôn hồng ân đến mọi người. 
 

Nguyện xin Chúa Hài Nhi Giêsu tuôn trào muôn ơn lành đến mọi thành phần 
Dân Chúa trong Mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2023. 
 

Chân thành trong Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, 
 

 
  
 

 
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ 
- Đại Diện Đức Hồng Y, TGP Galveston-Houston 
- Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN, TGP 

LÁ THƯ GIÁNG SINH 2022  
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Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu: Saigon-Houston làn sóng 900 AM 
từ 4:00 đến 4:45 chiều Chúa Nhật 

Phụ Trách  
 

AC. Trần Tú - Mai Dung                      281-467-5223 - Traneight1117@sbcglobal.net 
A. Đỗ Minh Tân                                    281-736-7970 - tanm1000@gmail.com 
AC. Nguyễn Lương - Anna Phương     832-816-3402 - lnguyen999@yahoo.com 

Muốn nhận Bản Tin Dũng Lạc qua email xin gửi điện thư yêu cầu về: 
mauvnguyen@yahoo.com  

Ban Điều Hành Bản Tin Dũng Lạc 
 

Ô. Nguyễn Văn Mẫu          713-231-6242  - mauvnguyen@yahoo.com 
Ô. Nguyễn Đức Chính       713-269-0554  - chinhandhuong@gmail.com 
Ô. Nguyễn Văn Thắng       832-661-3076  - thangnguyen031464@gmail.com 
Ch. Hiền Lê                        281-495-8133  - dunglacad@gmail.com 

CỘNG ĐOÀN HOLY ROSARY 
 

CN: 3:15; 6:30 
Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP 

3617 Milam St. - Houston, TX 77002 
713-518-2319 

 

CỘNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER 
 

CN: 4:30 
Lm. Giuse Lê Thu 

8150 Park Place – Houston, TX 77017 

713-645-6614 
 

CĐ. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO 
 

CN: 12:00 
Lm. Nguyễn J. Phong 
Pt. Sơn (Sean) Nguyễn 

13350 Ashford Point Dr. Houston, TX 77082 
281-556-5116 

 

CỘNG ĐOÀN FATIMA 
 

CN: 9:00 
Lm. Thomas Aquino Trần Thiên Ân, OP. 

1003 Gulf Bank-Houston, TX 77037 

713-732-0132 
 

Giáo xứ Mỹ  

có thánh lễ Việt ngữ cuối tuần 
 

TB: 8:00 pm 
St. Elizabeth Ann Seton 

6646 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084 
281-463-7878 

 

TB: 7:00 pm 
St. Francis de Sales 

8200 Roos Rd. Houston, TX 77036 

713-774-7475 
 

LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ 
Tổng Tuyên Úy: Lm. Trần Sơn Steven 

Trưởng Phêrô Võ Khanh Tony (GX/CTTĐVN) 
832-455-5961 

 

LIÊN HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO 
Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Bùi Phương Tiến 

Bà Nguyễn Thi Anna (GX/Đ. Kitô NLNT) 
713-517-1621 

 

LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 
Tổng Linh Hướng: Lm. Nguyễn J. Phong 

Ông Nguyễn Thanh Xuân 
832-260-5016 

 

LIÊN ĐOÀN TÔNG ĐỒ FATIMA 
Tổng Linh Hướng: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng 

713-518-2319 
Ông Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu (Gx. CTTĐ) 

281-484-3157 
 

ĐẠO BINH ĐỨC MẸ (LEGIO MARIE) 
Tổng Linh Giám Curia:  

Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh, OP. 
Trưởng Curia Giuse Nguyễn Ngọc Thiên 

832-433-2198 
 

PHONG TRÀO CURSILLO 
Tổng Linh Hướng:  

Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM. 
Trưởng Lãnh Đạo: Maria Nguyễn Thu Trang  

713-303-7982 
 

LH. ĐOÀN DÒNG BA ĐA MINH 
Tổng Linh Hướng: Lm. Đinh Minh Tiên, OP 

Ông Cao Văn Thuận (Giáo Xứ Lộ Đức) 

 281-859-8268 
 

TUYÊN UÝ NHÀ THƯƠNG 

 
Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng 

713-757-1000 ext. 1624 
 

PHÁT THANH TIN YÊU 
Tuyên Úy: Lm. Gioan Trần Đình Khả 

10610 Kingspoint Rd. 
Houston, TX 77075 

713-941-0521 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
 

 

Thánh Gioan Tông Đồ định nghĩa: “Thiên 
Chúa là tình yêu”. Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu 
của Ngài bằng nhiều cách dưới nhiều hình thức 
khác nhau. Nhưng Thiên Chúa với hình ảnh ta 
khó thấy được và nhiều khi không nhận ra những 
công trình tình yêu của Ngài. Yêu nhiều rồi cũng 
có lúc phải nói ra. Thiên Chúa quá yêu thương 
con người nên sau cùng đã gửi Con Một của Ngài xuống trần để tỏ cho ta biết tình 
yêu Thiên Chúa. Con Một Thiên Chúa chính là Lời của Chúa ngỏ với nhân loại. Vì 
thế ta hãy vào hang đá Bêlem09 để lắng nghe được Lời Chúa nói với ta. Chúa Giêsu 
bé thơ không nói bằng âm thanh vật lý, nhưng Ngài nói bằng âm thanh của trái tim. 
Lời của Ngài là lời của tình yêu. Qua bản thân Ngài, qua ánh mắt Ngài, qua khung 
cảnh hang đá, ta sẽ nghe được tiếng thì thầm của Thiên Chúa. Tiếng thì thầm đó là 
tiếng nói của tình yêu dưới nhiều sắc mầu khác nhau.  

Đó là tiếng nói của tình yêu dâng hiến. Bêlem theo tiếng Do Thái có nghĩa là 
nhà bánh. Chúa Giêsu tự nguyện trở thành tấm bánh nuôi dưỡng chúng ta. Ngài nằm 
trong máng cỏ như một lương thực mời gọi đoàn chiên đến để được bổ dưỡng. 
Lương thực đó không phải là lương thực vật chất nuôi xác, nhưng là lương thực 
thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn. Ngày nay, tuy nạn đói cơm bánh đã bớt phần gay 
gắt, nhưng lại xuất hiện những cơn đói mới: đói văn hóa, đói sự an ủi chia sẻ, và 
nhất là đói khát đời sống thiêng liêng. Chúa Giêsu chính là tấm bánh bẻ ra cho thế 
giới mới, đáp ứng những cơn đói mới của thế giới. 

Đó là tiếng nói của tình yêu khiêm nhường. Tình yêu chân thực là tình yêu 
khiêm nhường. Tình yêu hạ mình vì người yêu. Chúa Giêsu đã hạ mình thẳm sâu. 
Từ trời xuống đất. Từ địa vị Thiên Chúa xuống địa vị làm người. Khiêm nhường 
nên nhường hết không gian cho con người. Những không gian rộng lớn, cao sang 
thuộc về con người. Chúa chỉ thu mình trong một góc nhỏ nghèo hèn của chuồng 
bò. Nhường không gian cho con người ăn nói. Còn Chúa chịu im lặng, thu nhỏ trong 
câm nín. 

Đó là tiếng nói của tình yêu đi tìm. Tình yêu của Thiên Chúa luôn đi những 
bước trước. Yêu con người khi con người chưa biết yêu Chúa. Tha thứ cho con 
người trước khi con người xin lỗi. Đi tìm con người trước khi con người quay về. 
Cuộc đi tìm thật vất vả. Chúa phải bỏ trời cao, phải mặc thân phận yếu hèn, phải 
chịu khổ sở, phải chịu nhục nhã, phải chịu chết mới tìm được con người. 

Đó là tiếng nói của tình yêu hy sinh. Vì yêu nên Chúa chấp nhận hết những 
thiệt thòi về phần mình. Chịu đói nghèo, chịu bị xua đuổi, chịu khổ nhục. Trẻ thơ 
Giêsu rét mướt nằm trong máng cỏ nói với ta điều gì nếu không phải là tình yêu, yêu 
đến độ chấp nhận tất cả. 

Đó là tiếng nói của tình yêu kết hợp. Cứ dấu này các ngươi nhận biết Ngài, đó 
là một em bé sơ sinh nằm trong máng cỏ. Vâng, kỳ diệu thay tình yêu Thiên Chúa. 
Vì yêu nên đã kết hợp trọn vẹn với con người. Trở nên một với con người. Chấp 
nhận hết những gì của con người. Chấp nhận đói khát, khổ sở, nghèo nàn. Chấp 
nhận cả những bấp bênh, bất trắc của kiếp người. 

* Is 52: 7-10; * Dt 1: 1-6; * Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 1: 1-18 
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Hôm nay chúng ta 
cùng nhau cử hành lễ 
kính Thánh Gia Thất. 
Thật đẹp biết bao khi 
nhìn vào hang đá chúng 
ta thấy Chúa Cứu Thế 
đến trần gian, đã chọn 
sinh ra trong một gia đình 
nhân loại, mà chính 
Người đã thành lập, để 
cứu các gia đình. Mừng Chúa Cứu Thế đến 
cũng là mừng Thánh Gia Thất, nơi Ngài 
sinh sống. 

Các bài đọc hôm nay từ Cựu Ước đến 
Tân Ước thật là đẹp, đẹp về cách hành văn, 
đẹp về nội dung, nhất là đẹp tuyệt vời về 
cách sống trong gia đình. Nếu bài đọc I 
trích sách Đức Huấn Ca dạy con cái phải 
thảo cha kính mẹ: “Hỡi kẻ làm con, hãy 
gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền 
lòng người khi người còn sống”, cùng với 
những phần phúc cho những người con biết 
tôn kinh mẹ cha là: “Ai yêu mến cha mình, 
thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì 
như người thu được một kho tàng”, nhất là 
được trường thọ: “Ai thảo kính cha mình, 
sẽ được sống lâu dài.” Thì bài đọc II, 
Thánh Phaolô khuyên những người làm vợ 
làm chồng: “Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng 
chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi 
những người chồng, hãy yêu thương vợ 
mình, đừng đay nghiến nó”. Ngài cũng 
khuyên cha mẹ phải tôn trọng, yêu mến con 
cái: “Hỡi những người cha, đừng nổi cơn 
phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát 
đảm sợ sệt” (Cl 3, 21). Bài Tin Mừng nêu 
bật vai trò quan trọng của Thánh Giuse, 
mẫu gương cho bậc làm cha, làm chủ, làm 
chồng trong các gia đình. 

Thảo kính cha mẹ. 
Để giữ cho gia đình hạnh phúc, Thiên 

Chúa đã ban cho Giới răn thứ Bốn trong 
Mười Điều răn: “Thứ Bốn thảo kính cha 
mẹ”. 

Có nhiều kẻ làm con đã hỏi: Vậy, tước 
phẩm làm cha làm mẹ là thế nào để con cái  

phải tôn kính. Quyền 
bính cha mẹ tự đâu mà có? 
        Để có một cuộc 
sống đích thực, nhân loại 
phải có quyền bính, nếu 
không xã hội không thể 
có được, và phải đi tới 
nguyên tắc căn bản: 
không có Thiên Chúa, 
không có quyền bính. Vì 

thế, kẻ làm con, người làm bề dưới phải 
vâng lời cha mẹ, tùng phục người trên là vì 
thấy trong trật tự ổn định là quyền lực, là 
thế giá của Thiên Chúa. Đứa trẻ thấy 
quyền lực Thiên Chúa nơi cha mẹ, học trò 
ở nơi thầy cô, người dân thấy ở nhà cầm 
quyền. Phải, quyện lực của cha mẹ là do 
Thiên Chúa mà ra. 

Chúa dạy: “Hãy tôn kính cha ngươi và 
mẹ ngươi “. Và Thánh Phaolô khuyên: 
“Hỡi những người con, hãy vâng lời cha 
mẹ trong mọi sự ” (Cl 3, 20). Giới răn 
không nói yêu mến nhưng là tôn kính. 
Người ta yêu anh chị em, yêu tha nhân, 
song đối với cha mẹ, phải tôn kính. Đó là 
điều mà phận làm con, kẻ bề dưới ngày 
nay không muốn biết nữa. Tôn kính có 
nghĩa là khi cha mẹ nói, dạy điều gì, con 
cái phải im lặng, lập tức thi hành, dù là 
ước muốn nhỏ nhất: “Vì đó là đẹp lòng 
Chúa” (Cl 3, 20). “Hãy tôn kính cha con và 
mẹ con” ; “Đứa con nào mà đánh đập cha 
mẹ mình thì phải chết”( Xh 20; 21). 

Phu phụ tương kính như tân. 
Thiên Chúa dựng nên con người có 

nam có nữ giống hình ảnh Chúa, và cho 
hai người kết hợp với nhau nên một bằng 
mối giây loài người không thể tháo cới, để 
mỗi người phát triển nảy nở trong hạnh 
phúc, và sinh con cái nối giòng dõi loài 
người và Hội Thánh. 

Khi nói thế, người chồng có thể đòi 
người vợ phục tùng chồng một cách mù 
quáng không? Không, người này phải phục 
tùng người kia cho phải đạo, cả hai đều 
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Văn Phòng Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ 

713-652-8239 
 

Đại Chủng Viện St. Mary 

713-686-4345 
 

MỤC VỤ GIỚI TRẺ 
Lm. John Hoàng Sơn, OP 

346-812-7106 

Lm. Nguyễn Cao Trường Sơn 

832-788-1636 
 

MỤC VỤ GIA ĐÌNH 
Lm. Giuse Châu Xuân Báu, CSsR 

713-681-5144 ext. 107 
 

ỦY BAN PHỤNG VỤ 
Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng 

832-425-5116 
 

ỦY BAN THÁNH NHẠC 
Lm. Christopher Nguyễn Cường 

281-356-2000 
 

ỦY BAN GIÁO LÝ 
Lm. Đinh Minh Tiên, OP 

713-732-0132 
 

ỦY BAN CÔNG LÝ  

 HÒA BÌNH - LIÊN TÔN 

Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM 

281-575-7246 

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP 

713-529-4854 
 

DÒNG CHÚA CỨU THẾ 

3417 W. Little York Road 

Houston, TX 77091 

713-681-5144 
 

DÒNG NỮ ĐA MINH 

5250 Gasmer Drive 

Houston, Texas 77035 

713-723-8250 
 

TU XÁ THÁNH ĐA MINH 

12314 Old Foltin Road 

Houston, TX 77086 

281-999-4928 
 

 DÒNG NỮ LA SAN 
14562 Cypress N. Houston 

Cypress, TX 77429 

281-894-7756 
 

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ 
8138 Lynn St. 

Houston, TX 77017 

346-571-5116 
 

DÒNG CHÚA THÁNH THẦN 

4410 Yoakum Blvd. 

Houston, TX 77006 

713-529-0405 
 

TU HỘI TẬN HIẾN 

20303 Kermier Road 

Waller, TX 77484-8743 

832-923-7784 
 

TU HỘI GIA ĐÌNH  

MẸ MARIA THĂM VIẾNG 

11663 Quinn Ridge Way 

Houston, TX 77038 

713-518-2977 
 

Website  

Cộng Đồng Công Giáo VN -  Houston 

www.cgvnhouston.org 
Phụ Trách: Pt. Giuse Trần Văn Nhật 

nth@nguoitinhuu.org 

713-870-8955 

Lời Thiên Chúa đang ngỏ với ta qua Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Hãy đến bên hang 
đá để nghe được tiếng nói của Thiên Chúa. Hãy mở rộng trái tim để đón nhận được tình 
yêu của Thiên Chúa. Trong bóng tối hận thù, ích kỷ, ghen ghét của thế giới, tình yêu 
Chúa là ánh sáng xé tan đêm tối. Hãy để ánh sáng tình yêu Chúa soi chiếu tâm hồn ta. 
Hãy đón nhận ánh sáng tình yêu của Chúa, để đến lượt chúng ta, chúng ta đem ánh sáng 
tình yêu của Chúa chiếu soi vào môi trường chung quanh ta. Để cho thế giới bớt tối tăm. 
Bấy giờ Lời của Chúa, Lời tình yêu sẽ vang dội khắp thế giới. 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG: 
1) Bạn nghe thấy gì qua tiếng nói thinh lặng của Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ? 
2) Yêu thương, ngỏ lời mà không được lắng nghe và đáp lại. Bạn cảm thấy thế nào nếu rơi vào tình 

trạng đó? Bạn có hiểu được lòng Thiên Chúa khi ngỏ lời yêu thương với bạn không? 
3) Còn nhiều người chưa nghe được lời yêu thương của Chúa. Bạn có sẵn sàng làm sứ giả đem lời 

tình yêu của Chúa đến với họ không? 
4) Để làm sứ giả tình thương, bạn cần những đức tính nào? 

+ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt 
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Đức Thánh Cha nhắc lại rằng 
Chúa Giêsu thường cảnh báo các môn 
đệ về việc cần phải tỉnh thức, kẻo kẻ 
thù lợi dụng sự sao nhãng của chúng 
ta và làm cho những nỗ lực tốt đẹp 
của chúng ta trở nên vô nghĩa. Chúa 
đã đưa ra ví dụ về một thần ô uế bị 
đuổi khỏi một ngôi nhà, sau đó, khi 
trở lại, nó thấy ngôi nhà sạch sẽ nhưng 
trống rỗng vì chủ nhân đi vắng, nó 
liền trở lại với bảy đồng đảng của nó. 

Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, 
giống như người chủ đó, chúng ta 
cũng có thể không canh giữ nhà mình 
và giữ tâm hồn trong sạch để làm nơi 
cho Chúa cư ngụ. Khi chúng ta tin 
tưởng quá mức vào chính mình mà 
không tin vào ân sủng của Chúa, thì 
tính tự phụ của chúng ta có thể mở 
cửa cho ma quỷ và tình cảnh của 
chúng ta sẽ trở nên “tồi tệ hơn 
trước” (x. Mt 12, 45). Và Đức Thánh 
Cha mong ước rằng khi thực hành sự 
phân định, chúng ta cần luôn tỉnh 
thức, vì tỉnh thức là dấu hiệu của sự 
khôn ngoan thiêng liêng và của lòng 
khiêm nhường, điều vốn là tâm điểm 
của đời sống Kitô hữu. 

Như thường lệ, buổi tiếp kiến 
được bắt đầu với phần công bố Lời 
Chúa. Dụ ngôn ngắn trích từ Tin 
Mừng Thánh Mátthêu (12, 43-45) 
được công bố bằng một số ngôn ngữ 
chính: 

[Chúa Giêsu nói:] Khi thần ô uế 
xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua 
những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ 
ngơi mà tìm không ra. Bấy giờ nó nói: 
'Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. 
Khi đến nơi, nó thấy nhà để trống, lại 
được quét tước, trang hoàng hẳn 
hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác 
dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt 
cuộc, tình trạng của người ấy lại còn 
tệ hơn trước. Thế hệ gian ác này rồi 
cũng sẽ bị như vậy. 

Sau đó Đức Thánh Cha bắt đầu 
bài giáo lý như sau: 

Anh chị em thân mến, chào anh 
chị em! 

        Giờ đây chúng ta đang 
bước vào giai đoạn cuối cùng 

của loạt bài giáo lý về sự phân định. 
Chúng ta đã bắt đầu từ gương của 
Thánh Inhaxiô thành Loyola; sau đó 
chúng ta đã xem xét các yếu tố của sự 
phân định, cụ thể là cầu nguyện, biết 
chính mình, ước muốn và “cuốn sách 
cuộc đời”; chúng ta đã tập trung vào 
sự sầu khổ và sự an ủi, những điều tạo 
thành “chất liệu” của sự phân định; và 
rồi chúng ta đã đi đến việc xác nhận 
lựa chọn được thực hiện. 

Tôi nghĩ rằng lúc này cần phải 
thêm một lời nhắc nhở về một thái độ 
thiết yếu để toàn bộ công việc được 
thực hiện để phân định điều tốt nhất 
và đưa ra quyết định đúng đắn không 
bị trở nên vô nghĩa; đó là thái độ tỉnh 
thức... Bởi vì trong thực tế có một 
nguy hiểm, như chúng ta đã nghe 
trong đoạn Tin Mừng vừa được công 
bố. Có một nguy hiểm, và đó là “kẻ 
phá rối”, tức là ma quỷ, có thể phá 
hỏng mọi thứ, khiến chúng ta phải trở 
lại từ đầu, thực ra, trong một tình 
trạng thậm chí còn tồi tệ hơn. Đây là 
lý do tại sao tỉnh thức là điều cần 
thiết. Do đó, hôm nay, dường như là 
thích hợp khi nhấn mạnh thái độ này, 
điều mà tất cả chúng ta đều cần để 
tiến trình phân định được thành công. 

Thật vậy, trong lời rao giảng của 
mình, Chúa Giêsu nhấn mạnh rất 
nhiều đến việc người môn đệ tốt phải 
tỉnh thức, không mê ngủ, không để 
mình trở nên quá tự tin khi mọi việc 
đang diễn ra tốt đẹp, nhưng luôn chú 
tâm và sẵn sàng thi hành bổn phận của 
mình. 

Ví dụ, trong Tin Mừng theo 
Thánh Luca, Chúa Giêsu nói: “Anh 
em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn 
cho sẵn. Hãy làm như những người 
đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa 
về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ 
về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh 
thức, thì thật là phúc cho họ” (12, 35-37). 

Tỉnh thức để gìn giữ trái tim 
chúng ta và hiểu điều đang xảy ra 
trong nội tâm. 

Đó là trạng thái tinh thần của các  

Kitô hữu đang chờ đợi Chúa đến lần 
cuối; nhưng nó cũng có thể được hiểu 
là thái độ thông thường trong cách cư 
xử trong cuộc sống, để những lựa 
chọn tốt của chúng ta, đôi khi được 
thực hiện sau khi phân định kỹ càng, 
có thể tiếp tục một cách kiên trì và 
nhất quán và đơm hoa kết trái. 

Đức Thánh Cha giải thích thêm: 
Nếu thiếu cảnh giác, như chúng ta đã 
nói, sẽ có nguy cơ rất lớn là tất cả sẽ 
trở nên vô nghĩa. Vấn đề không phải 
là sự nguy hiểm của một trật tự tâm 
lý, nhưng là của một trật tự thiêng 
liêng, một cạm bẫy thực sự của ma 
quỷ. Trên thực tế, ma quỷ chờ đợi 
chính thời điểm mà chúng ta quá tự tin 
về bản thân, khi mọi thứ diễn ra tốt 
đẹp, khi mọi thứ đang diễn ra “suôn 
sẻ” và như người ta nói, chúng ta đang 
“thuận buồm xuôi gió”. Thật vậy, dụ 
ngôn ngắn trong Tin Mừng mà chúng 
ta vừa nghe thuật lại rằng thần ô uế 
khi quay trở lại ngôi nhà thì “thấy nhà 
để trống, lại được quét tước, trang 
hoàng hẳn hoi” (Mt 12, 44). Mọi thứ 
đã sẵn sàng, mọi thứ đều theo thứ tự, 
nhưng chủ nhà ở đâu? Không có. 
Không có ai canh chừng và bảo vệ 
ngôi nhà. Đó là vấn đề. Chủ nhà 
không có ở đó, ông đã ra ngoài, ông bị 
phân tâm; hoặc ông đang ở nhà nhưng 
đang ngủ, và do đó giống như ông 
không đang ở đó. Ông không tỉnh 
thức, ông không chú ý, bởi vì ông quá 
tự tin và đã mất đi sự khiêm tốn để 
bảo vệ trái tim mình. Chúng ta phải 
luôn luôn bảo vệ ngôi nhà của chúng 
ta, tâm hồn của chúng ta và không lơ 
là. 

Khi đó, ma quỷ có thể lợi dụng 
nó và quay trở lại ngôi nhà đó. Tin 
Mừng nói rằng tuy nhiên nó không trở 
lại một mình, nhưng cùng với “bảy 
thần khác dữ hơn nó" (c. 45). Một bè 
lũ bất lương, một băng nhóm tội 
phạm. Nhưng - chúng ta tự hỏi - làm 
sao chúng có thể ngang nhiên vào nhà 
mà không bị ngăn chặn? Sao chủ nhà 
lại không nhận ra? Chẳng phải là ông 
rất giỏi phân định sao? Chẳng phải  
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 ĐTC Phanxicô:  
 

Sáng thứ Tư ngày 14 tháng 12, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, 
Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về sự Phân Định. Trong bài giáo 
lý thứ 12 về chủ đề Phân Định, Đức Thánh Cha đã trình bày một thái độ 
căn bản hướng dẫn toàn bộ tiến trình phân định, đó là thái độ tỉnh thức. 
Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu, người môn đệ tốt phải tỉnh thức, không mê 
ngủ, không để mình trở nên quá tự tin khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, 
nhưng luôn chú tâm và sẵn sàng thi hành bổn phận của mình.  

Hồng Thủy 
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đời sống nhiều lúc bị đắm 
chìm trong sự dữ và tội lỗi. 
Con người dễ bị những cám 
dỗ lôi cuốn và dẫn đến phạm 
tội: “Sự thiện tôi muốn thì tôi 
không làm, nhưng sự ác tôi 
không muốn, tôi lại cứ 
làm” (Rm 7, 19). Những lúc 
như thế, con người thấu hiểu 
chính mình hơn trong sự yếu 
đuối và giới hạn của bản thân 
trước những cám dỗ của 

dòng đời: “Nếu chúng ta nói là chúng 
ta không có tội, chúng ta tự lừa dối 
mình, và sự thật không ở trong chúng 
ta” (1Ga 1, 8). Đó không chỉ là nỗi 
khổ đau, là sự dằn vặt lương tâm về 
những điều sai trái, và những sự xấu 
xa, nhưng còn là dấu chỉ để con người 
nhận ra được bản chất mỏng dòn yếu 
đuối của mình, cũng như tỏ lộ sự 
khiêm nhường hầu đón nhận tình 
thương tha thứ từ Thiên Chúa. 

Thực tại tội lỗi là điều con người 
không thể chối từ và tránh né. Nó luôn 
ẩn tàng, lôi cuốn và hấp dẫn con 
người trước những đòi hỏi và quyết 
định cho cuộc sống, để rồi trong giới 
hạn và yếu đuối của bản thân, nhiều 
lúc con người đầu hàng trước sự dữ, 
chọn lấy những điều xấu xa và tội lỗi. 

Vì thế, con người cần chạy đến 
với tình thương tha thứ và chữa lành 
các vết thương do tội gây ra nơi Bí 
Tích Giao Hòa nhiều hơn: “Lạy Thiên 
Chúa, xin thương xót con là kẻ có 
tội” (Lc 18, 13). Để từ đó tội nhân biết 
mở lòng mình ra, để thấy được những 
hậu quả của tội, ý thức về sự yếu đuối 
của bản thân, và để cảm nếm được 
tình thương tha thứ từ Thiên Chúa. 
Người nào càng nhận thức được sự 
mỏng dòn yếu đuối của bản thân trong 
việc ăn năn hối cải cách đơn sơ và 
chân thành, trong ý thức về việc cần 
thiết của ơn tha tội, thì lại càng thấy 
được tình thương tha thứ của Thiên 
Chúa lớn lao và dịu ngọt bấy nhiêu; 
cũng như giúp bản thân biết nỗ lực để 
vươn lên và vượt thắng được những 
đam mê tội lỗi trong cuộc đời mình. 

Xưng tội để sống tình thương 
tha thứ của Thiên Chúa. 

“Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, 
Thiên Chúa là Đấng trung thành và 
công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và 
sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều 
bất chính” (1Ga 1, 9). Thiên Chúa là 
Đấng luôn yêu thương và sẵn sàng tha  

thứ tội lỗi cho chúng ta. Tình thương 
tha thứ đó đã được diễn tả qua những 
trang Kinh Thánh, nơi mà con người 
thường xuyên phạm tội, còn Thiên 
Chúa thì giàu lòng thứ tha cho con 
người (x. Lc 15, 11–32; Mt 18, 21–22; 
Mc 2, 5). Sự tha thứ của Thiên Chúa 
quảng đại đến độ, chỉ cần con người 
biết hối cải ăn năn, biết tìm về với nẻo 
chính đường ngay, thì Ngài không 
chấp cứ tội con người. Bởi vì Thiên 
Chúa còn thiết tha và sẵn sàng tha thứ 
hơn là chính chúng ta xin Người tha 
thứ[1]. 

Vì thế, khi đến với Bí Tích Giao 
Hòa, con người không chỉ được Thiên 
Chúa tha thứ tội lỗi, nhưng còn cảm 
nhận được tình thương nơi ơn tha thứ 
đó. Tình thương tha thứ cho tội nhân 
chính là món quà nhưng không của 
Thiên Chúa; một món quà để chữa 
lành những vết thương do hậu quả của 
tội gây ra, cũng như để trao ban sức 
mạnh giúp con người có thể vượt 
thắng những cám dỗ trong đời sống 
thường ngày[2]. 

Càng ý thức mình là tội nhân bao 
nhiêu, con người lại càng cần đến tình 
thương tha thứ của Thiên Chúa bấy 
nhiêu. Bởi sự tha thứ trong yêu 
thương của Thiên Chúa chính là tình 
thương của một người Cha hằng chờ 
đợi chúng ta trở về với Ngài. Tình 
thương tha thứ của Thiên Chúa nhằm 
chữa lành những thương tích do tội 
gây ra cho con người, và cho chính cả 
Thiên Chúa, Đấng cũng bị thương tích 
khi con người phạm tội; cũng như ban 
lại mối tương quan thân tình giữa tội 
nhân với Thiên Chúa và với tha nhân
[3]. Tình thương tha thứ của Thiên 
Chúa cao cả đến mức chính Ngài cũng 
biết rằng, con người với bản tính 
mỏng dòn yếu đuối, với tính xác thịt 
và sự hướng chiều về tội sẽ không thể 
tránh khỏi phạm tội trong đời sống 
của mình sau khi xưng tội, nhưng 
Ngài vẫn sẵn lòng tha thứ và yêu 
thương, bởi vì bản chất của Thiên 
Chúa là tha thứ và yêu thương: “Thiên 
Chúa là Đấng chờ đợi chúng ta, Thiên 
Chúa là Đấng tha thứ cho chúng ta. 
Ngài không mệt mỏi tha thứ cho 
chúng ta là những người luôn mệt mỏi 
cầu xin sự tha thứ”[4]. 

Ý thức mình là tội nhân, con 
người chạy đến với Chúa qua Bí Tích 
Giao Hòa để được tha thứ, được yêu 
thương và chữa lành. Thiên Chúa yêu 
thương và tha thứ cho chúng ta, không 
những chúng ta chỉ là thụ tạo Thiên  
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Phêrô Dương Hải Văn, SDB 
 
Hỏi: 
Thưa cha, con thấy nhiều lúc 

xưng tội xong được vài hôm thì 
phạm tội lại, rồi lại tiếp tục đi xưng 
tội. Nhiều khi con chán nản, chẳng 
muốn đi xưng tội nữa. Xưng tội rồi 
phạm tội, vậy xưng làm gì? Và Giáo 
Hội khuyên con cái mình như thế 
nào trong việc lãnh nhận Bí Tích 
Giao Hòa? 

Trả lời: 
Bạn thân mến, 
Câu hỏi của bạn là một kinh 

nghiệm rất thực tế mà có lẽ nhiều 
người trong chúng ta cũng đã trải qua. 
Hẳn rằng ai trong chúng ta sau khi 
xưng tội xong đều muốn được sống 
trong sạch, luôn cố gắng để không 
phạm tội, chứ không ai muốn phạm 
tội trở lại. Thế nhưng, với bản tính 
mỏng dòn và yếu đuối của con người, 
nhiều lúc chúng ta đã không thể chiến 
thắng được sự yếu đuối của bản thân, 
và rồi chúng ta đã phạm tội. Có lẽ 
chính sự thất vọng vì cứ xưng tội rồi 
lại phạm tội khiến chúng ta nhiều lúc 
chán nản, muốn buông xuôi, hoặc 
không muốn đi xưng tội, hay cũng có 
khi nảy sinh ý nghĩ chờ đến lúc cuối 
đời rồi xưng tội cho chắc ăn. Vì thế, 
với thao thức này của bạn cũng là cơ 
hội để mỗi người chúng ta biết nhìn 
lại giá trị và ân sủng của Bí Tích Hòa 
Giải mà Chúa Giêsu đã ban cho nhân 
loại, qua đó, giúp chúng ta thấu hiểu 
hơn về tình thương tha thứ của Thiên 
Chúa dành cho nhân loại, cũng như 
biết nỗ lực vươn lên với ơn thánh 
Chúa sau mỗi lần xưng tội, hầu sống 
những giá trị đích thực trong ơn gọi 
làm người và làm con Chúa nơi hành 
trình dương thế của chúng ta. 

Kinh nghiệm về tội lỗi. 
Trong hành trình cuộc sống nơi 

dương thế này, con người luôn trải 
qua những thử thách và cám dỗ, khiến  

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO 

Bài 66:  
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bảo vệ, đề phòng hoặc giữ 
gìn. Như vậy, quan phòng là 
việc Thiên Chúa luôn quan 
tâm chăm sóc và yêu thương 
con người. Đó là sự thật mà 
nhiều lần Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô nhắn nhủ các bạn 
trẻ: “Cha muốn nói với mỗi 
người trong chúng con về 
chân lý thứ nhất: “Thiên 
Chúa yêu thương các con”. 
Dù trước đây các con đã nghe 

về điều ấy rồi cũng không sao, Cha 
muốn nhắc lại cho các con: Thiên 
Chúa yêu thương các con. Không bao 
giờ được nghi ngờ điều này, dù bất cứ 
điều gì xảy ra với các con trong cuộc 
sống. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các 
con được yêu thương vô 
hạn.” (Christus Vivit, 112). 

Tôi tin các bạn cũng nghe về 
Thiên Chúa quan phòng nhiều lần rồi. 
Vả lại, khi học giáo lý, Giáo Hội chia 
sẻ rằng: “Thiên Chúa không dựng nên 
mọi sự rồi bỏ mặc chúng, nhưng quan 
tâm, bảo tồn, chăm sóc và hướng dẫn 
chúng theo ý định muôn thuở của 
Người.” (x. GLHTCG 307). Niềm tin 
Kitô giáo cũng nói với con người 
rằng: “Thiên Chúa luôn điều khiển thế 
giới và chi phối đời sống con người 
mà chỉ mình Người biết. Không lúc 
nào Người để cho các tạo vật Người 
đã dựng nên lại vượt ra khỏi bàn tay 
Người.” Tiếc một điều là thụ tạo tuy 
tốt lành nhưng chưa tuyệt đối hoàn 
hảo, nên mới có những khổ đau hoặc 
bất hạnh. Dù sao, Giáo Hội vẫn luôn 
mời gọi các tín hữu phó thác vào sự 
quan phòng của Thiên Chúa (Mt 6, 31
-33).   

Chúng ta cần phân biệt rõ hai 
điều này: phó thác và thoái thác. 
Thoái thác là kiếm cớ từ chối, không 
làm điều người khác yêu cầu. Người 
này không tin tưởng, chẳng dấn thân 
cho mục tiêu phía trước. Nói cách 
khác, người này không muốn tra tay 
làm việc. Vì thế mà họ cũng chẳng có 
sáng kiến hay động lực để vươn lên. 
Ai cũng đoán ra người này thường là 
kẻ thất bại. Thiên Chúa cũng “bó tay” 
với những loại người này. Trong ví dụ 
trên, dường như trong tư tưởng của 
thầy trên đây cũng có chút thoái thác. 
Tạ ơn Chúa, vì sau đó thầy này cũng 
biết phó thác vào Thiên Chúa quan 
phòng. Trong khi đó, phó thác hay tín 
thác (fiducia filialis) nói lên lòng tin 
cậy của con người vào Thiên Chúa.  

Thành công chỉ đến với những ai có 
lòng tin. Trong niềm tin tôn giáo, 
người này tin vào sự dẫn dắt của 
Thiên Chúa, kể cả những lúc gặp khó 
khăn. 

Trong Tin Mừng, vài lần chúng ta 
thấy Đức Giêsu giới thiệu về một 
Thiên Chúa quan phòng, Ngài luôn 
yêu thương con người: “Dù một sợi 
tóc trên đầu anh em cũng không bị 
mất đâu.”[1] (Lc 21, 18).  Số là Đức 
Giêsu báo cho các môn đệ (cho chúng 
ta) về những khó khăn sẽ xảy ra. Có 
người thấy sợ những điều này. Hy 
vọng chúng ta thấy đó là những cơ hội 
làm chứng cho Thiên Chúa. Chính 
trong hoàn cảnh khó khăn, ai tin tưởng 
và phó thác vào Thiên Chúa, chính 
Ngài sẽ giúp họ biết phải làm gì. Điều 
này cũng có nghĩa là người ấy cần 
dùng hết khả năng của mình để cộng 
tác với ơn của Chúa. Trong linh đạo 
Dòng Tên có một châm ngôn liên 
quan đến điều này: “Hãy tin tưởng 
vào Chúa như thể thành công hoàn 
toàn do bạn chứ không phải do Chúa; 
nhưng hãy dùng hết tài năng của bạn 
như thể chỉ có Thiên Chúa làm mọi 
thứ chứ không phải do bạn làm.” Cả 
hai cùng làm việc. Từ hai nguồn lực 
này, thành công sẽ đến với chúng ta. 
Nói cách khác, chúng ta sẽ chiến 
thắng, vượt qua những hoàn cảnh khó 
khăn bằng chính năng lực của mình 
với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Rồi 
với lòng khiêm tốn, mỗi người nhận ra 
rằng: Thiên Chúa không bao giờ bỏ 
rơi mình, nhưng luôn yêu thương, ủng 
hộ, gìn giữ và cùng với tôi vững bước 
trên đường đời. Đây là nét đẹp của 
một Thiên Chúa quan phòng. 

Trước những khó khăn và đau 
khổ, người trẻ chúng ta có quyền đặt 
câu hỏi về sự quan phòng của Thiên 
Chúa. “Lạy Chúa, Ngài tốt lành và 
quyền năng, tại sao lại có đau khổ, 
chết chóc? Hoặc tại sao con phải học 
bài thật nhiều Ngài mới giúp con 
thành công trong thi cử?” Các bạn trẻ 
rất thân mến, trong đêm tối của tột 
cùng đau khổ, thật khó để giải thích 
về một Thiên Chúa yêu thương. 
Thành thực mà nói, trong đau khổ thử 
hỏi mấy ai thấy Thiên Chúa luôn 
chăm sóc cho họ. Chỉ có ai đủ niềm 
tin và phó thác mọi sự vào Thiên 
Chúa, họ mới đón nhận đau khổ và tin 
rằng: “Thiên Chúa cũng muốn viết 
thẳng trên những đường cong của đời 
ta.” Chỉ có ai yêu mến Thiên Chúa đủ, 
họ mới dám chấp nhận mọi thứ, ngay  
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Một thầy Dòng Tên ở Rôma kể 

câu chuyện này: 
Trước ngày thi kết thúc môn học, 

thầy đến nhà thờ Thánh Phaolô Ngoại 
Thành để cầu nguyện với Thiên Chúa. 
Trong nhà thờ nguy nga tráng lệ, thầy 
tìm một chỗ thinh lặng để trò chuyện 
với Thiên Chúa quan phòng. Nhanh 
chóng thầy có thể gặp được Thiên 
Chúa và cuộc trò chuyện bắt đầu. 
Thầy liền kể ước mong của mình cho 
Thiên Chúa: 

•“Dạ thưa Đức Chúa, ba ngày 
nữa con phải thi kết thúc môn học. 
Con mong Ngài giúp để con thành 
công trong kỳ thi quan trọng này được 
không ạ?” 

•“Dĩ nhiên là được!” – Thiên 
Chúa trả lời. 

•Tuy nhiên sau hồi suy nghĩ, 
Thiên Chúa hỏi thầy rằng: “Vậy con 
đã học bài kỹ chưa?” 

•Thầy lưỡng lự điều gì đó, nên 
một lát sau mới thì thào: “Dạ, thưa 
Thiên Chúa, thú thật là con chưa học 
nhiều. Vả lại, con chưa đủ tự tin nên 
mới đến xin Chúa giúp đây!” 

•“Dĩ nhiên là ta luôn giúp con 
mà, nhưng con phải giúp chính con 
trước.” – Chúa ân cần chia sẻ. 

•“Dạ con chưa hiểu lắm. Ngài có 
thể nói rõ hơn được không ạ?” – Thầy 
đưa tay van xin Thiên Chúa. 

•“Ah! Còn ba ngày nữa mới đến 
kỳ thi, con hãy đi về học bài thật 
chăm chỉ. Sau đó là ta mới giúp con 
thi tốt được!” 

Sau những phút trò chuyện giằng 
co kết thúc, thầy ra về và lao mình 
vào bài vở… 

Các bạn thân mến, 
Tôi muốn giới thiệu cho các bạn 

về một Thiên Chúa quan phòng. Quan 
nghĩa là nhìn xem, quan sát và chăm 
chú vào điều gì đó. Phòng có nghĩa là  
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1. Hãy bước ra ngoài nhìn 
ngắm thiên nhiên. 

Khi còn nhỏ, chúng ta dễ dàng bị 
thu hút bởi cảnh vật, âm thanh, màu 
sắc và thích thú dừng lại để khám phá 
ra một cái gì đó mới lạ hoặc hấp dẫn. 
Là người lớn, thay vì dừng lại để quan 
sát về cảm nhận sự mới lạ ấy, chúng ta 
ngoảnh mặt đi và vội vã tiếp tục ngày 
sống của mình. 

Do đó, để duy trì cảm giác ngạc 
nhiên trước những điều kỳ diệu, trước 
hết, chúng ta hãy chú ý đến vẻ đẹp của 
thiên nhiên, dù đó là cảnh sắc của 
bình minh, tiếng chim hót líu lo, 
những nụ hoa hé nở; những tiếng róc 
rách của dòng nước, cảnh hoàng hôn, 
làn gió mát của buổi trăng thanh,… 
Khi dừng lại để chỉ tận hưởng mùi 
thơm của bông hoa dại, chúng ta sẽ có 
thể bắt đầu nhìn thế giới bằng con mắt 
của một đứa trẻ với sự ngạc nhiên và 
thích thú. Chúng ta luôn có đủ thời 
gian và không gian để được khuấy 
động bởi sự ngạc nhiên và nhận ra 
rằng mọi tạo vật như đều cất tiếng 
ngợi khen sự uy phong của Thiên 
Chúa! 

Thật thế, khi ra đi ngoài và ngắm 
cảnh thiên nhiên, chúng ta ngay lập 
tức được bao quanh bởi công trình 
sáng tạo của Thiên Chúa và được mời 
trải nghiệm sự hiện diện của Ngài một 
cách rõ nét và mật thiết. 

Như Thánh Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II đã chia sẻ trong buổi tiếp 
kiến chung vào ngày 26. 1. 2000: 

Vì vậy, khi chiêm ngắm vinh 
quang của Thiên Chúa Ba Ngôi trong 
công trình sáng tạo, con người phải 
suy niệm, ngợi khen và tái khám phá 
lại điều kỳ diệu. Trong xã hội đương  

đại, con người trở nên thờ ơ 
“không phải vì thiếu những 

điều kỳ diệu, mà vì thiếu sự ngạc 
nhiên” (G.K. Chesterton). Đối với 
người tín hữu, chiêm ngắm tạo vật 
cũng là lắng nghe một Sứ Điệp, một 
tiếng nói nghịch lý và thầm lặng, 
như ‘Thánh Vịnh Mặt Trời’ cho 
thấy: ‘Trời xanh tường thuật vinh 
quang Thiên Chúa, không trung 
loan báo việc tay Người làm. Ngày 
qua mách bảo cho ngày tới, đêm này 
kể lại với đêm kia. Chẳng một lời 
một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, 
mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu 
và Thông Điệp loan đi tới chân trời 
góc biển (Tv 19, 1-5). 

Thiên nhiên do đó trở thành một 
Phúc Âm nói với chúng ta về Thiên 
Chúa: ‘Vì các thụ tạo càng lớn lao 

đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra Đấng 
tạo thành’ (Kn 13, 5). Thánh Phaolô 
dạy chúng ta rằng “từ khi Thiên Chúa 
tạo thành vũ trụ, trí khôn con người 
có thể nhìn thấy được qua những công 
trình của Người” (Rm 1, 20). Nhưng 
khả năng chiêm nghiệm và hiểu biết 
này, khám phá ra sự hiện diện siêu 
việt nơi các tạo vật cũng phải dẫn 
chúng ta đến việc tái khám phá mối 
tương quan thân thích của chúng ta 
với trái đất, mối tương quan mà chúng 
ta đã được liên kết kể từ khi chúng ta 
được tạo thành (St 2, 7). Đây chính là 
mục tiêu mà Cựu Ước mong muốn cho 
Năm Thánh, trong thời gian của năm 
toàn xá, khi đất đai được nghỉ ngơi và 
con người sẽ ăn hoa lợi của đồng 
ruộng (Lv 25, 11-12). 

Như Thánh Têrêsa đã viết trong 
cuốn Một tâm hồn, 

Em nhớ lại những ngày cha 
thường đưa chúng ta đến gian đình; 
những chi tiết nhỏ nhất cũng gây ấn 
tượng trong trái tim em! Em đặc biệt 
nhớ lại những lần đi dạo vào ngày 
Chúa Nhật khi mẹ thường đi cùng 
chúng ta. Em vẫn còn cảm nhận được 
những ấn tượng sâu sắc và thơ mộng 
đã nảy sinh trong tâm hồn em khi nhìn 
thấy những cánh đồng đầy hoa ngô và 
đủ loại hoa dại. Tôi đã yêu những 
không gian rộng mở. Không gian và 
những cây linh sam khổng lồ, cành 
xòe xuống đất, để lại trong lòng tôi 
một ấn tượng tương tự như ấn tượng 
mà tôi trải nghiệm hôm nay khi ngắm 
nhìn thiên nhiên. 

2. Hãy nhìn nhận người khác. 
Chúng ta có thể nhận ra điều kỳ 

diệu nơi người đang ở trước mặt 
mình. Liệu đã có bao giờ chúng ta tìm  

 Cảm giác ngạc nhiên là 
cảm giác kinh ngạc và ngưỡng 
mộ giống như một đứa trẻ 
trước trạng thái tự nhiên của 
thế giới. Hiện nay, trong bối 
cảnh của lối sống bận rộn, vội 
vã, và lo toan nhiều thứ, chúng 
ta không cho phép mình thi vị 
hóa cuộc sống và coi việc trải 
nghiệm về cảnh vật, âm thanh, 
là điều xa xỉ. Nhưng việc dành 
chút thời gian để dừng lại và 
tìm kiếm điều kỳ diệu trong bất 
kỳ thời điểm nào có thể giúp 
chúng ta khám phá ra những 
cách riêng để nuôi dưỡng món 
quà của sự ngạc nhiên và kính 
sợ, bắt nguồn từ đức tin cao quý của 
chúng ta. 

Nơi mà nền văn hóa nói rằng 
“hãy thi vị hóa cuộc sống của bạn”, 
thì Giáo Hội - nhờ Chúa Thánh Thần - 
nói rằng “hãy để mình được đong đầy 
với món quà của sự ngạc nhiên và 
kính sợ”. 

Bằng việc nuôi dưỡng món quà 
của sự ngạc nhiên trước những điều 
kỳ diệu trong cuộc sống, chúng ta có 
thể cảm nhận được sự bình an sâu sắc 
hơn, có được những mối tương quan 
trọn vẹn hơn khi biết nhìn vượt lên 
trên bản thân để nhận thức rõ hơn dấu 
ấn và vinh quang Thiên Chúa bao 
trùm mọi sự. 

Khi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, 
chúng ta được đón nhận 7 ơn Chúa 
Thánh Thần, trong đó có ơn biết ngạc 
nhiên và kính sợ. Những ơn này, như 
Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo 
giải thích, nhằm mục đích “giúp 
chúng ta tiến sâu hơn vào ơn làm con 
cái Thiên Chúa, tháp nhập chúng ta 
cách mật thiết hơn vào Đức Kitô, làm 
cho dây liên kết với Hội Thánh được 
chặt chẽ hơn, gắn bó thiết thực hơn 
với sứ mạng của Hội Thánh và giúp 
chúng ta làm chứng cho đức tin Kitô 
Giáo bằng lời nói và việc 
làm” (GLCG, 1316). 

Khi học cách dùng những hồng 
ân này, chúng ta có thể tôn vinh Thiên 
Chúa, cảm nhận được sự viên mãn 
trong cuộc sống, và mời gọi người 
khác cũng làm như vậy. 

Làm sao để chúng ta có thể trải 
nghiệm sự ngạc nhiên trước điều kỳ 
diệu trong cuộc sống? Sau đây là một 
vài gợi ý giúp chúng ta thực hiện điều 
đó. 

 

“Người không còn có thể dừng lại để ngạc 
nhiên và cảm nhận điều kỳ diệu, thì coi như đã 
chết; vì mắt họ đã nhắm nghiền” 

Albert Einstein  
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Thật thế, càng làm những gì mình 

yêu thích, chúng ta càng biết mình là 
ai. Chúng ta được nuôi dưỡng và đổi 
mới bởi những hoạt động này, và có 
thể tìm thấy Chúa ở đó, giữa sự ngạc 
nhiên trước những điều kỳ diệu nhỏ 
bé. 

4. Hãy gặp gỡ Đức Kitô. 
Sự ngạc nhiên trước điều kỳ diệu 

lớn nhất trong đời sống đức tin đó là 
chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô trong 
Thánh Lễ, trong Bí Tích Thánh Thể, 
và trong giờ Chầu Thánh Thể. Như 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã 
lưu ý trong Thông Điệp Ecclesia de 
Sacramentia, “Giống như người phụ 
nữ đã xức dầu cho Chúa Giêsu ở 
Bêtania, Giáo Hội không sợ 'sự phung 
phí', cống hiến hết khả năng của mình 
để bày tỏ sự kinh ngạc và tôn thờ của 
mình trước món quà vô song là Bí 
Tích Thánh Thể”. 

Việc nhìn lại mỗi ngày sống sẽ 
giúp chúng ta khám phá ra những cách 
thế riêng để nuôi dưỡng hồng ân của 
sự ngạc nhiên và kính sợ. Cuộc sống 
bình thường sẽ ngày càng trở nên hấp 
dẫn khi chúng ta nhận thức rõ hơn về 
sự hiện diện của Thần Khí nơi tạo vật, 
nơi người khác, và ngay trong tâm 
hồn mình. 

Như Thánh Gianna Molla đã nói, 
“Bí mật của hạnh phúc là sống từng 
giây phút và tạ ơn Thiên Chúa vì tất 
cả những gì mà vì lòng nhân hậu, 
Ngài đã gửi đến cho chúng ta ngày 
này qua ngày khác”. 

Biết ngạc nhiên và tìm kiếm điều 
kỳ diệu mỗi ngày không phải lúc nào 
cũng dễ dàng. Trong tình yêu quan 
phòng, Thiên Chúa có thể ban ân sủng 
và làm nên những điều kỳ diệu, ngay 
cả trong những tình huống ngoài sự 
hình dung và mong đợi của chúng ta. 
Điều này cho thấy rằng, một khi biết 
mở lòng mình trước những điều kỳ 
diệu ngay trong những gì là nhỏ bé, 
giản dị, đời thường nhất, chúng ta có 
cơ hội để thoát khỏi thói quen cố hữu, 
biết mở rộng tâm trí và phát triển 
thành một con người toàn diện hơn. 
Và nhất là, chúng ta khiêm tốn để 
nhận ra rằng Thiên Chúa đã phải trao 
đi biết bao nhiêu yêu thương, để 
chúng ta được như mình là trong thế 
giới này, và đến lượt, chúng ta cũng sẽ 
phải sống trọn vẹn như mình là, và 
quảng đại trao ban yêu thương như 
vậy. 

Xin Thần Khí Chúa đến và lấp 
đầy tâm hồn chúng con với sự ngạc 
nhiên trước những điều kỳ diệu trong  

cả án tử vì đạo, họ cũng tin đó là một 
hồng ân đến từ Thiên Chúa quan 
phòng! 

Thật khó để giải mã đau khổ, 
nhưng nói như Thánh Tôma Aquinô: 
“đau khổ vẫn luôn đặt nền tảng trên sự 
khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa.” 
Chúng ta tin Thiên Chúa đã dựng nên 
một thế giới này thật tốt đẹp, nhưng 
chưa được hoàn thành. Nó còn nhiều 
xáo trộn với những khổ đau. Giáo Hội 
phân biệt sự dữ thể lý (bệnh tật, chết 
chóc, thiên tai…), và sự dữ luân lý 
phát xuất do con người sử dụng tự do 
sai lầm trong thế gian. Dù hoàn cảnh 
nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn luôn quan 
phòng và giúp con người đến chỗ 
thành toàn. Bởi đó thật chí lý khi văn 
sĩ Clive Staples Lewis, (1898–1963, 
văn sĩ Anh, tác giả cuốn Ký sự Na-
mia) viết rằng: “Thiên Chúa thì thầm 
trong những lúc ta vui, Người thì thầm 
trong lương tâm ta. Nhưng Người nói 
lớn mạnh trong những đau khổ của ta. 
Những đau khổ đó là cái loa tăng âm 
để làm thức tỉnh một thế giới ngủ 
mê.” (Youcat 51). 

Khi lắng nghe người khác chia sẻ 
về khổ đau, tôi cũng muốn chia sẻ với 
họ rằng: hãy hy vọng và tin tưởng vào 
Thiên Chúa tốt lành! Hơn nữa, chúng 
ta cũng tin rằng đi theo Chúa Giêsu là 
chấp nhận một hành trình thú vị. Nơi 
ấy, “Con người không có chỗ tựa 
đầu”. (Lc 9, 57-62). Dẫu sao trước đau 
khổ ấy, thực tế cho thấy nếu ai tin vào 
Thiên Chúa, đón nhận thực tại như nó 
là, thì họ tìm được hạnh phúc bình an 
ngay trong đau khổ. Điều này nghe có 
vẻ lạ tai! Đừng quên chính Đức Giêsu 
của chúng ta cũng cảm thấy Thiên 
Chúa quan phòng dường như vắng 
bóng: “Lạy Cha, sao Cha bỏ 
con?” (Mt 27, 36). Nhưng dù thế nào, 
Đức Giêsu chỉ một vâng theo ý Cha! 

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ này 
với các bạn bằng lời nhắn của Tin 
Mừng: “Có kiên trì, anh em mới giữ 
được mạng sống mình.” (Lc 21, 19). 
Chính Đức Giêsu là mẫu gương kiên 
trì trong đau khổ cho mỗi người chúng 
ta. Hoặc nói như Thánh Lêô Cả Đức 
Giêsu vẫn đang chịu đau khổ, “vì cuộc 
Khổ Nạn của Chúa còn kéo dài cho 
tới tận thế.” Hoặc nói như nhà toán  

thấy sự hiện diện của Đức Kitô nơi 
anh chị em mình sống chung với hoặc 
mình gặp gỡ mỗi ngày chưa? 

Chúng ta hãy cầu nguyện xin 
Chúa cho chúng ta có thể cảm nhận 
được “những cuộc gặp gỡ thánh 
thiêng” mỗi ngày. Nhờ đó, chúng ta 
có thể quan tâm đến những người mà 
Thiên Chúa mời gọi chúng ta gặp gỡ 
trong cuộc sống thường nhật của 
mình. Để rồi, chúng ta nhận ra rằng, 
Đức Kitô đang hành động có chủ đích 
nơi bất cứ ai mà chúng ta gặp, dù là 
cố tình hay vô ý. 

Nếu nhìn nhận những người xung 
quanh, chúng ta có thể trở thành bình 
chứa niềm vui của Đức Kitô, như 
Thánh Têrêsa Calcutta có một cách 
đơn giản để làm điều này, “Mỗi khi 
bạn mỉm cười với ai đó, thì đó là một 
hành động yêu thương, một món quà, 
một điều tốt đẹp bạn dành cho họ”. 

3. Hãy đánh giá cao những điều 
nhỏ bé. 

Nền văn hóa chạy theo tốc độ 
hiện nay thường không khuyến khích 
ưu tiên những điều nhỏ nhặt nếu 
chúng không phải là hoạt động “năng 
suất” cao. Kinh nghiệm cuộc sống 
cho thấy, chúng ta có xu hướng rơi 
vào lối mòn và cố gắng hoàn thành 
các nhiệm vụ giống nhau, lặp đi lặp 
lại với sự hờ hững, thậm chí vô cảm. 

Sự ngạc nhiên giúp chúng ta lưu 
tâm đến ngay cả những điều nhỏ nhặt 
hơn trong cuộc sống và thúc đẩy 
chúng ta muốn khám phá thêm về thế 
giới xung quanh. Giống như một đứa 
trẻ với sự tò mò, chúng ta dễ mở lòng 
để học hỏi về mọi thứ và cảm thấy 
hạnh phúc từ những điều mà bình 
thường chúng ta dễ dàng bỏ qua. 

Khi biết ngạc nhiên trước những 
điều kỳ diệu của cuộc sống, chúng ta 
được thôi thúc bước ra khỏi vùng an 
toàn để khám phá bên ngoài sự đều 
đặn hàng ngày; biết tận dụng tối đa 
thời gian của mình cách trọn vẹn hơn; 
và nhận ra tiềm năng của từng khoảnh 
khắc cuộc sống như là một món quà 
với nhiều cơ hội. 

Nếu chúng ta thích nghe nhạc, 
thích đọc sách, thích vẽ tranh, thích 
nấu nướng, thích may vá, thích trò 
chuyện điện thoại với bạn bè, … 
Những sở thích này chắc chắn nằm 
trong trái tim chúng ta có lý do. Do 
đó, chúng ta hãy thực hiện chúng và 
cảm nhận niềm vui sâu thẳm trong 
tâm hồn mình, và gắn những niềm vui 
ấy vào những phút giây quý giá trong 
ngày. 

từng giây phút của cuộc đời chúng 
con. 

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP 
Theo: virtuesforlife.com ;  

và ncregister.com (20. 11. 2022) 

Tiếp theo tr. 6:  

https://www.virtuesforlife.com/how-to-cultivate-a-sense-of-wonder-in-life/
https://www.ncregister.com/features/4-ways-to-welcome-wonder-on-a-daily-basis
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từ bỏ đức tin, nhưng tôi cảm thấy 
danh sách này chưa đủ. Cuối 
cùng, một cuộc khảo sát tương tự 
của Pew cho thấy khoảng 85% 
thanh thiếu niên tin vào một 
quyền lực cao hơn. Là một người 
Công Giáo 17 tuổi, tôi biết nhiều 
người ở độ tuổi của tôi đang từ 
bỏ Giáo Hội và đức tin của họ. 
Tôi đã nói chuyện với một số 
người để hiểu lý do tại sao. (Do 
tính chất cá nhân, nên tôi đã sử 
dụng những tên giả, trong các 
chia sẻ của họ.) 
Đối với nhiều bạn đồng trang lứa 

của tôi, Giáo Hội thể chế bị coi là cổ 
hủ và mục nát bởi lòng tham, nạn ấu 
dâm, và định kiến. Họ đổ những điều 
sai phạm này lên vai những vị mục tử 
của Giáo Hội. Ngoài ra, nhiều người 
cũng cảm thấy bất mãn cá nhân đối 
với Giáo Hội. Trong khi những câu trả 
lời mà bạn bè tôi đưa ra không hoàn 
toàn đúng, một chủ đề phổ biến đã nổi 
lên: Vấn đề thịnh hành nhất đang làm 
gia tăng khoảng cách giữa người trẻ 
và Giáo Hội chính là thể chế của Giáo 
Hội. 

Những vết thương và nỗi đau. 
Phong thái và sự nhấn mạnh của 

huấn giáo, đặc biệt là để chuẩn bị cho 
việc lãnh các Bí Tích, có thể có tác 
động thực sự đến cách người trẻ nhìn 
nhận về Giáo Hội nói chung. Một 
trong những người bạn của tôi, Jo, đã 
nói về một bài giảng về sự tiết dục và 
phò sự sống mà cô ấy buộc phải tham 
dự để chuẩn bị cho Bí Tích Thêm Sức, 
một bài giảng mà cô ấy cảm thấy rất 
khó chịu. Cô có cảm giác là những 
người thuyết trình không có chỗ cho 
những câu hỏi chân thành từ những 
người nghi ngờ giáo huấn của Giáo 
Hội và tập trung quá nhiều vào vấn đề 
ngượng ngùng. Jo nói với tôi rằng, cô 
ấy e rằng mọi người sẽ cho là cô ấy sẽ 
giống như vậy khi thảo luận về chính 
trị hoặc niềm tin cá nhân dựa trên sự 
xác nhận về tôn giáo của cô ấy. Jo cho 
biết rằng, “Tôi chỉ nói với mọi người  

rằng tôi là một Kitô hữu, nhưng tôi sẽ 
không nói tôi là người Công Giáo”. 

Ý tưởng rằng ai đó có thể bị Giáo 
Hội từ chối vì Giáo Hội có thể khó để 
nắm bắt. Một trong những người tôi 
đã nói chuyện với là bạn của tôi tên là 
Dominic, một người có đức tin mạnh 
mẽ vào Thiên Chúa và đi lễ vào mỗi 
Chúa Nhật. Khi tôi hỏi anh ấy có nghĩ 
rằng Giáo Hội đang xua đuổi mọi 
người không, anh ấy nói với tôi, “Tôi 
nghĩ tin vào Thiên Chúa trong thế kỷ 
XXI là không thực tế, bởi vì mọi người 
muốn tin vào những gì họ nhìn thấy, 
chứ không phải điều gì đó chỉ cần có 
đức tin… Họ không quen với ý tưởng 
rằng thứ gì đó không thể nhìn thấy có 
thể là có thật”. Câu trả lời của Domi-
nic cũng gây tiếng vang mạnh mẽ với 
niềm tin rằng mọi người đang rời bỏ 
Giáo Hội vì cảm thức về chủ nghĩa vật 
chất ngày càng tăng và cảm giác rằng 
Thiên Chúa không có chỗ trong cuộc 
sống hàng ngày. 

Một người bạn khác quyết định 
bỏ đạo vì nhận thức được sự xa cách 
giữa họ và Thiên Chúa. James, người 
lớn lên theo Công Giáo và tham dự 
Thánh Lễ vào mỗi Chúa Nhật khi còn 
nhỏ, hiện là một người theo thuyết bất 
khả tri. Trong khi chuẩn bị Thêm Sức, 
anh ấy bắt đầu cảm thấy rằng việc dựa 
vào một vị Thiên Chúa vô hình để 
nâng đỡ anh ấy trong thời điểm khó 
khăn thì chưa đủ. Chứng kiến những 
cái chết đau thương kéo dài của người 
dì và chú của mình, vốn đều là những 
người rất sùng đạo, cũng khiến anh ấy 
thất vọng. 

James đã suy tư về trải nghiệm 
này khi nói, "Tôi đoán điều khiến tôi 
trở đạo chỉ để nhận ra Thiên Chúa có 
thể làm gì với những người tốt lành 
như vậy, những người cũng tin tưởng 
vào Ngài". Hiện nay, James đã bỏ 
Giáo Hội, và phần lớn là đức tin của 
anh ấy. James nói rằng anh ấy chỉ 
nuôi dưỡng ý tưởng về Thiên Chúa 
hiện hữu khi một người nào đó mà 
anh biết là có đạo đang trải qua thử 
thách đau buồn hoặc đau đớn. Trong 
những tình huống đó, anh nói rằng 
anh cầu nguyện cho người đó nếu có 
một vị Thiên Chúa đang lắng nghe. 

Đương đầu với xu hướng thế 
tục. 

Anh bạn Andrew của tôi là một 
người vô thần, dù được nuôi dưỡng 
bởi cha mẹ Công Giáo nhưng anh 
hiếm khi tham dự Thánh Lễ. Từ khi 
biết anh, tôi đã nghe anh nói về tư 
tưởng của anh về tôn giáo như một thể  

 
Matthew Buscarino, 

một học sinh trung học ở Millington, 
New Jersey, Hoa kỳ 

 
Chủ nghĩa thế tục gia tăng trong 

giới trẻ Mỹ là điều chẳng có gì phải 
giấu giếm. Một cuộc khảo sát năm 
2019 của Trung Tâm Nghiên Cứu 
Pew về thanh thiếu Mỹ từ 13 đến 17 
tuổi cho thấy chỉ 50% tin rằng tôn 
giáo là một phần quan trọng trong 
cuộc sống của họ, trái ngược với 73% 
cha mẹ của họ. Quan tâm đến xu 
hướng này, Hội Đồng Giám Mục 
Công Giáo Hoa Kỳ (the United States 
Conference of Catholic Bishops – 
USCCB) đã công bố trên trang web 
của USCCB một bài báo có tiêu đề 
“Đương đầu với chủ nghĩa thế tục 
ngày nay” (Confronting Secularism 
Today) của Linh Mục Robert Spitzer, 
SJ. Trong bài viết, tác giả đã trình bày 
4 nguyên nhân dẫn đến xu hướng này: 

•Sự mâu thuẫn về nhận thức giữa 
Thiên Chúa và khoa học. 

•Thiếu bằng chứng về Thiên 
Chúa từ khoa học và logic. 

•Niềm tin ngầm vào chủ nghĩa 
duy vật. 

•Sự hoài nghi về tính lịch sử và 
thần tính của Đức Giêsu. 

Mặc dù tất cả những yếu tố này 
thực sự có thể khiến một số người trẻ  

học Pascal: “Ðức Kitô còn hấp hối cho đến tận thế.” Nghĩa là, Người vẫn luôn 
đồng hành với những đau khổ của con người để cứu độ con người. Chính thi sĩ 
Paul Claudel thốt lên rằng: “Thiên Chúa không đến để làm cho hết đau khổ. 
Người cũng không đến để giải nghĩa về đau khổ, Người đến để lấp đầy đau 
khổ bằng sự có mặt của Người.” (Youcat 100). 

Tôi tin nếu thầy trên đây cam đảm dùi mài kinh sử, vất vả học tập, thì 
chính Thiên Chúa cũng giúp cho thầy ấy đạt đến thành công. Tôi cũng tin 
chúng ta có một Thiên Chúa quan phòng hằng yêu thương và ở với mỗi người. 
Amen. 

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ 
[1] “Đối với anh em, ngay tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.” (Mt 10,30). 

 

https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/enlisting-witnesses/confronting-secularism-today
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/enlisting-witnesses/confronting-secularism-today
https://dongten.net/2022/11/25/chung-ta-co-thien-chua-quan-phong/#_ftnref1
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“Tôi suy nghĩ về niềm tin của 

mình và tôi nghi ngờ đức tin của 
mình. Tôi muốn nói rằng điều này xảy 
ra hàng ngày… và thực, với tôi, việc 
nghi ngờ về đức tin là một điều lành 
mạnh”. 

Cách hành động quan trọng nhất 
đối với các vị mục tử Giáo Hội -
những người hy vọng sẽ có thêm 
nhiều người trẻ kết nối với Giáo Hội- 
có lẽ là tiếp cận với những người trẻ 
có đức tin, nhưng không cảm thấy như 
Giáo Hội dành cho họ. Để thu hút thế 
hệ trẻ, những người trẻ đó cần cảm 
thấy được chào đón, yêu thương và 
chấp nhận. Giáo Hội của chúng ta là 
nơi nương tựa dành cho những người 
tội lỗi, không phải là một câu lạc bộ 
cho những người công chính. Giáo 
Hội phải thích ứng với một thế hệ kỹ 
thuật số am hiểu, và có chính kiến 
hơn, bởi vì mỗi khi Giáo Hội xảy ra 
chuyện lộn xộn, thế giới sẽ chú ý đến. 
Giáo Hội không thể tồn tại nếu không 
có người trẻ, nhưng, như những người 
bạn của tôi sẽ nói với bạn, nhiều 
người vẫn đang tồn tại mà không có 
Giáo Hội. 

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP 
Chuyển ngữ từ: americamagazine.org 

(31. 10. 2022) 

Mỗi lần chúng ta xưng tội, thì 
tình yêu và ân sủng Chúa giúp ta nhận 
ra được vẻ đẹp của đời sống thánh 
thiện, giá trị của sự bình an nội tâm, 
và sự dạt dào của tình yêu thương 
được chữa lành. Chính những lúc đó, 
nỗ lực để quyết tâm sống thánh thiện 
lại thôi thúc mỗi người tiến bước 
trong niềm vui và ân sủng của Thiên 
Chúa cách dạt dào và đầy sức sống; 
dẫu rằng những phút giây đó có thể 
qua đi cách nhanh chóng, khi chúng ta 
lại tiếp tục đối diện với thực tại cuộc 
sống của những cám dỗ, thực tại của 
bản thân với những yếu đuối và đam 
mê, để rồi chúng ta lại đi vào lối mòn 
của những tội lỗi trước đó. Những lúc 
như thế, Giáo Hội giúp chúng ta hiểu 
rằng, Bí Tích Giao Hòa là ơn ban giao 
hòa chúng ta với Thiên Chúa, và “với 
sự trợ lực của ân sủng của Đức Kitô, 
họ vượt qua được những thử thách 
trong cuộc chiến đấu của đời sống 
Kitô hữu” (GLHTCG, 1427). Đây là 
một cuộc chiến đấu liên lỉ để hoàn 
thiện chính mình, và từng bước sống 
thánh mỗi ngày trong đời sống Kitô 
hữu. 

Bởi vì, Bí Tích Giao Hòa không 
nhằm hủy diệt sự yếu đuối và hướng 
chiều về tội nơi con người tự nhiên 
của chúng ta, nhưng là giúp chúng ta 
hoán cải, và biến đổi mỗi ngày nhằm 
có khả năng chọn lấy những tốt, điều 
thiện để đưa chúng ta đạt tới sự thánh 
thiện trong đời sống Kitô hữu, như lời 
mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh  em 
phải nên hoàn thiện, như Cha anh  em 
ở trên Trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 
5, 48). 

Tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ 
và trao ban trong Bí Tích Giao Hòa 
nhằm: “mang lại sự bình an và thư 
thái trong lương tâm, kèm theo là 
niềm an ủi dạt dào trong tâm hồn,… 
hoàn trả lại phẩm giá và những điều 
thiện hảo cho đời sống làm con Thiên 
Chúa, mà cao quý nhất là tình thân 
nghĩa với Thiên Chúa” (GLHTCG, 
1468). Chính khi đón nhận tình 
thương tha thứ đó, mỗi người được 
mời gọi để nỗ lực biến đổi đời sống 
mình ngày một nên tốt hơn, nên thánh 
thiện hơn, nhằm từng bước thăng tiến 
trên con đường nhân đức Kitô giáo. 
Tình yêu tha thứ của Thiên Chúa 
trong Bí Tích Giao Hòa giúp ta ý thức 
rằng, xưng tội không phải là một cuộc 
phán xét, nhưng là gặp gỡ với Thiên 
Chúa, Đấng tha thứ mọi tội lỗi cho 
chúng ta, và vui mừng vì chúng ta biết 
cậy nhờ vào tình yêu thương của Ngài. 

chế vô dụng đặt ra những quy tắc thừa 
thãi. Anh nói rằng anh không chống 
đối Giáo Hội; thay vào đó, anh chỉ 
đơn giản là cảm thấy không muốn đi 
theo. Anh cũng nói rằng việc ít tiếp 
xúc với tôn giáo đã khiến anh thắc 
mắc về giá trị của đạo. 

Đối với Andrew, khái niệm về 
đức tin tự nó là một thách đố. Và thực 
sự, 4 lý do của Cha Spitzer cũng có 
thể áp dụng trong trường hợp của An-
drew, vì anh tin rằng khoa học và 
Thiên Chúa mâu thuẫn với nhau, và 
có rất ít hoặc không có bằng chứng 
khoa học đáng giá nào về một vị sáng 
tạo. Andrew không phản đối việc đi 
lễ, nhưng không cho mình là tuýp 
người sẽ đến nhà thờ. Anh nói với tôi, 
“Có lẽ nếu có cơ hội, tôi sẽ sẵn sàng 
cho việc đó. Nhưng hiện tại, tôi thấy 
chưa thực sự có lý do để tham dự 
Thánh Lễ hoặc đến nhà thờ thường 
xuyên". 

Mặc dù phương pháp tiếp cận trí 
tuệ có thể giải đáp một số vấn nạn mà 
những người bạn có khuynh hướng 
thế tục của tôi đưa ra— chẳng hạn 
như vấn nạn của Andrew về Thiên 
Chúa liên quan đến khoa học và vấn 
nạn của James về sự đau khổ — tôi tin 
rằng các vị mục tử Giáo Hội cũng cần 
tiếp cận vấn đề từ một góc độ khác. 

Các vị mục tử cần phải tính đến 
thực tế là nhiều người ở độ tuổi của 
tôi không cảm thấy rằng họ cần thể 
chế Giáo Hội để giúp họ có cuộc sống 
hạnh phúc, trọn vẹn về mặt tâm linh. 
Jo kể cho tôi nghe là cô ấy thực hành 
cầu nguyện và thiền định thay vì tham 
dự Thánh Lễ trong thời kỳ đại dịch ra 
sao, và cô ấy cảm thấy được kết nối 
với Thiên Chúa nhiều hơn trong thời 
kỳ đó so với khi tham dự Thánh Lễ 
như thế nào. Jo nói rằng, “Tôi bắt đầu 
tự hỏi liệu mình có thể theo đạo mà 
không cần liên kết với thể chế hay 
không. Và giờ đây, tôi nói có, tôi có 
thể, và tôi làm điều đó”. 

Còn James thì vẫn không chắc 
chắn về sự hiện hữu của Thiên Chúa, 
nhưng anh cho biết anh rất có thể sẽ 
nuôi dạy con cái theo đạo Công Giáo, 
chủ yếu là vì sự đề cao luân lý và giáo 
huấn tốt lành của đạo. Anh nói rằng 
việc anh từng là thành phần của một 
gia đình Công Giáo cũng sẽ ảnh 
hưởng đến quyết định của anh về việc 
nuôi dạy con cái trong Giáo Hội. 
Nhưng hiện tại, anh cảm thấy thoải 
mái với niềm tin và ý nghĩ của mình 
về Thiên Chúa. Anh vẫn suy ngẫm về 
đức tin của mình hàng ngày, anh nói,  

Chúa ưu ái dựng nên, mà Ngài còn 
muốn cứu độ ta từ thuở đời đời. Ngài 
yêu thương và tha thứ vì chúng ta là 
những kẻ đáng để lãnh nhận tình yêu 
nhưng không của Thiên Chúa. 

Khi chúng ta nhận ra rằng Thiên 
Chúa là Đấng yêu thương, là người 
yêu chứ không phải ông chủ hà khắc, 
chúng ta sẽ đáp trả bằng tình yêu, chứ 
không phải sợ hãi: “Tình yêu không 
biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn 
hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4, 18). 
Chính khi cảm nhận và sống tình yêu, 
chúng ta biết chạy đến với Bí Tích 
Giao Hòa như một cuộc gặp gỡ đầy 
yêu thương, với sức mạnh của tha thứ 
và chữa lành[5]. Bao lâu ở trong tình 
yêu, chúng ta không cảm thấy mệt 
mỏi và chán chường để được gặp gỡ, 
chia sẻ, tha thứ và nâng đỡ đời sống 
của mình trong và qua Bí Tích Giao 
Hòa. Vì tình yêu chính là sức mạnh 
giúp chúng ta nhận ra được thực tại 
yếu đối của bản thân, để rồi cũng nhờ 
tình yêu, chúng ta được chữa lành, và 
đón nhận niềm vui của người được 
yêu thương. 

Xưng tội để thăng tiến mỗi ngày 
nhờ ơn Chúa.  

Tiếp theo tr. 5:  

https://www.americamagazine.org/faith/2022/10/31/catholic-teen-response-church-244049
https://www.americamagazine.org/faith/2022/10/31/catholic-teen-response-church-244049
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giai-dap-thac-mac-cho-nguoi-tre-y-nghia-cua-bi-tich-giao-hoa-48855#_ftn5
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ông cũng đã nhận được lời khen từ 
bạn bè và hàng xóm về ngôi nhà đó 
thật đẹp và trang nhã, thật ngăn nắp và 
sạch sẽ đó sao? Phải, nhưng có lẽ 
chính vì lý do này mà ông đã quá yêu 
ngôi nhà, nghĩa là yêu chính mình, và 
đã thôi chờ đợi Chúa, không còn chờ 
đợi Chàng rể đến; có lẽ vì sợ làm rối 
loạn trật tự đó, ông không tiếp đón ai 
nữa, ông không mời những người 
nghèo, những người vô gia cư, những 
người làm phiền... Có một điều chắc 
chắn: ở đây có tính kiêu ngạo xấu xa, 
tự cho mình là công chính, là người 
giỏi giang, là người đúng đắn, đâu ra 
đó. Nhiều lần chúng ta nghe có người 
nói: “Đúng, trước đây tôi xấu xa, tôi 
đã hoán cải và giờ đây, ngôi nhà ngăn 
nắp nhờ ơn Chúa, và bạn hãy an tâm 
về điều này...” Khi chúng ta tin tưởng 
quá nhiều vào chính mình mà không 
tin vào ân sủng của Thiên Chúa, thì 
thần dữ sẽ tìm thấy cánh cửa mở. Sau 
đó nó tổ chức cuộc thám hiểm và 
chiếm hữu ngôi nhà đó. Và Chúa 
Giêsu kết luận: “Tình trạng của người 
ấy trở nên tồi tệ hơn trước” (c.45). 

Nhưng chủ nhân không nhận ra 
sao? Không, bởi vì đây là những con 
quỷ tinh tế: chúng bước vào mà bạn 
không nhận ra, chúng gõ cửa, chúng 
lịch sự và rồi cuối cùng chúng điều 
khiển tâm hồn bạn… Hãy bảo vệ ngôi 
nhà khỏi sự lừa dối này, những con 
quỷ tinh tế.  

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói 
với các tín hữu: Anh chị em thân mến, 
nó tưởng chừng như không thể nhưng 
đó là sự thật. Nhiều khi chúng ta bị 
thua, bị đánh bại trong các trận chiến, 
vì chúng ta thiếu sự tỉnh thức. Có lẽ 
nhiều khi Chúa đã ban nhiều ân sủng, 
nhiều ân sủng và cuối cùng chúng ta 
không thể kiên trì trong ân sủng này 
và chúng ta mất tất cả, vì chúng ta 
thiếu tỉnh thức: chúng ta đã không 
canh giữ các cửa. Và rồi chúng ta đã 
bị lừa gạt bởi một con quỷ tinh tế, và 
chúng ta cho nó vào và chào đón nó... 

Mỗi người cũng có thể xác minh 
điều này bằng cách nghĩ lại lịch sử cá 
nhân của họ. Chỉ phân định tốt và đưa 
ra một lựa chọn tốt thôi thì chưa đủ. 
Không, như thế chưa đủ: chúng ta 
phải tỉnh thức, bảo vệ ân sủng mà 
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, 
nhưng hãy tỉnh thức, bởi vì bạn có thể 
nói với tôi: “Nhưng khi tôi thấy một 
sự lộn xộn nào đó, tôi nhận ra ngay 
rằng đó là ma quỷ, đó là một sự cám 
dỗ...” Đúng, nhưng lần này nó cải  

phải phục tùng Đức Kitô như toàn thể 
Giáo Hội. 

Người nam có biết khi được làm 
đầu thì phải làm gì không? Thánh 
Phaolô kêu gọi:  

“ Hỡi những người chồng, hãy 
yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến 
nó” (Cl 3, 20). 

Người ta thường nói: chồng là 
đầu gia đình, vợ là trái tim gia đình. 
Nói đúng hơn: chồng là cả hai, vừa là 
đầu, vừa là trái tim. Người ta cũng ví 
người chồng giữ vai trò như người lái  

Chỉ khi chúng ta cảm nhận và 
sống trong tình thương yêu của Thiên 
Chúa, thì việc xưng tội không còn là 
nỗi sợ hãi, là gánh nặng cho chúng ta, 
nhưng là cơ hội để ta được gặp gỡ 
cách cá vị với Thiên Chúa. Chính nơi 
cuộc gặp gỡ này, Thiên Chúa kéo con 
người ra khỏi tình trạng tội lỗi, tỏ cho 
họ thấy họ được yêu vì chính họ; cũng 
như cho thấy tình thương Thiên Chúa 
luôn đi bước trước và luôn tha thứ, 
không đặt giới hạn cho lòng thương 
xót, cả về thời gian lẫn trong ý định, 
để từ đó giúp con người từng bước 
vươn lên, thay đổi bản thân trước 
những yếu đuối tội lỗi, và thăng tiến 
để đạt được những giá trị cao quý của 
ơn gọi làm con Chúa[6]. 

Tạm kết. 
Khi mỗi người chúng ta sống 

trong ý thức về mối tương quan tình 
yêu với Thiên Chúa, thì việc xưng tội 
không còn là nỗi lo sợ, hoặc là một sự 
tránh né vì cứ xưng rồi lại tái phạm, 
nhưng là một cuộc gặp gỡ đầy yêu 
thương và thân tình giữa tội nhân với 
Đấng giàu lòng thương xót và thứ tha: 
“Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha 

thứ, 
người có tội mà được khoan dung. 

Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch 
tội, 

và lòng trí chẳng chút gian tà. 
Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi, 

thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét. 
Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng, 

nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa 
hè thiêu đốt. 

Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài, 
chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con. 
Con tự nhủ: “Nào ta đi thú tội với 

Chúa,” 
và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con”. 

(Tv 32, 1–5). 
Sự tha thứ của Thiên Chúa dành 

cho con người không hề có giới hạn. 
Ngài sẵn sàng tha thứ và đón nhận 
những ai lầm đường lạc lối, khi biết 
ăn năn thống hối và quyết tâm trở về 
qua việc xưng tội. Mỗi lần chúng ta 
chạy đến với Bí Tích Giao Hòa, là 
mỗi lần ta được gặp gỡ trong yêu 
thương và tha thứ của Thiên Chúa, là 
ý thức hơn về thân phận mỏng dòn 
của mình và cảm nếm tình yêu dịu 
ngọt của Chúa; để rồi chính qua cuộc 
gặp gỡ này, chúng ta được biến đổi, 
được trao ban sức mạnh nhằm nỗ lực 
sống đức tin cách trung kiên hơn, tốt 
lành hơn trong đời sống của mình. 

 

(Trích Giải Đáp Thắc Mắc cho người trẻ 
Công Giáo, Tập 4, Nxb Tôn Giáo, 04/2021)  

WHĐ (28.11.2022)  

Tiếp theo tr. 4:  trang thành thiên thần: ma quỷ biết 
cách cải trang thành thiên thần, nó 
bước vào với những lời lẽ lịch sự, và 
hắn thuyết phục bạn… Chúng ta phải 
luôn tỉnh thức, canh giữ trái tim. Nếu 
hôm nay tôi hỏi mỗi người chúng ta 
và cả chính tôi: “Điều gì đang xảy ra 
trong tâm hồn bạn?” Chúng ta có thể 
không nói được tất cả: chúng ta sẽ nói 
một hoặc hai điều, nhưng không phải 
tất cả. Hãy canh giữ trái tim, bởi vì 
tỉnh thức là dấu hiệu của sự khôn 
ngoan, trên hết là dấu hiệu của sự 
khiêm nhường, bởi vì chúng ta sợ sa 
ngã và khiêm nhường là con đường 
chính của đời sống Kitô hữu. Cảm ơn 
anh chị em. 

*** 
Trong lời chào các tín hữu thuộc các 

nhóm ngôn ngữ khác nhau, Đức Thánh 
Cha liên kết chủ đề tỉnh thức với Mùa 
Vọng. Ngài nhắn nhủ các tín hữu nói 
tiếng Pháp: “Thời gian Mùa Vọng nhắc 
nhở chúng ta về thái độ cơ bản này của 
người Kitô hữu: tỉnh thức. Chúng ta chờ 
đợi Chúa đến và chúng ta sống sự chờ 
đợi này bằng cách quan tâm đến những 
người anh chị em yếu đuối nhất đang gõ 
cửa trái tim chúng ta. Bằng cách này, 
chúng ta xây dựng cuộc sống của mình 
bằng sự phân định, theo Tin Mừng. 
Chúng ta xin Chúa gìn giữ chúng ta luôn 
tỉnh thức trong sự khiêm nhường và sẵn 
sàng.” 

Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm 
trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ba 
Lan: “Mùa Vọng, thời gian chờ đợi lễ 
Giáng Sinh, là thời gian để chia sẻ. Nhiều 
người trong anh chị em nhớ đến điều này 
khi tham gia sáng kiến của Caritas: ‘Từ 
gia đình đến gia đình’, nhờ đó hỗ trợ 
những người bị ảnh hưởng bởi xung đột 
vũ trang và khủng hoảng nhân đạo trên 
toàn thế giới. Năm nay viện trợ cũng sẽ 
được giúp cho các gia đình Ucraina. Tôi 
khuyến khích anh chị em hãy kiên trì chia 
sẻ với những người đang gặp khó khăn.” 

Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy 
Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban 
cho mọi người. (Vatican News) 

Tiếp theo tr. 3:  

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giai-dap-thac-mac-cho-nguoi-tre-y-nghia-cua-bi-tich-giao-hoa-48855#_ftn6
https://ducbahoabinhbooks-osp.com/giai-dap-thac-mac-cho-nguoi-tre-cong-giao-tap-4/
https://ducbahoabinhbooks-osp.com/giai-dap-thac-mac-cho-nguoi-tre-cong-giao-tap-4/
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Em chỉ là một đứa bé thuộc lớp người cùng đinh, 
người cò bơ cò bất, người bị xã hội bỏ rơi, nhưng xin hãy 
lắng nghe em kể câu chuyện sau đây: 

Một hôm em nằm mơ thấy Chúa Giêsu đi ngang qua 
cửa nhà em, tuy chỉ là một mái tranh vách đất siêu vẹo. 
Vừa thấy Chúa, em vội vàng chạy theo Ngài. 

Nghe tiếng chân em từ phía sau, Ngài liền quay mặt 
lại và đứng chờ em tiến bước tới. 

Em run run lên tiếng hỏi: 
Xin cho con được nói chuyện với Chúa. 
Ngài trả lời: 

thuyền, phải đưa thuyền đi đúng hướng, là bảo vệ sự an 
toàn cho mọi người trong thuyền, phục vụ mọi người với 
tình yêu thương, như yêu thương chính mình, để cùng 
nhau hướng tới hạnh phúc. 

Cha mẹ tôn trọng và yêu mến con cái. 
Giới răn thứ Bốn này có hai chiều: con cái và cha 

mẹ, cha mẹ và con cái. Nếu con cái phải tôn kính cha mẹ, 
thì cha mẹ cũng phải tôn trọng, yêu mến con cái: “Hỡi 
những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái”. Cha 
mẹ quí mến con cái, vì con cái trước hết không thuộc về 
các cha mẹ mà thuộc về Thiên Chúa. Con cái là kho tàng 
Thiên Chúa trao cho, một ngày kia Chúa sẽ đòi cha mẹ 
phải trả lẽ. Vậy, cha mẹ phải yêu quí, tôn trọng sự sống 
con cái, ngay từ khi còn trong lòng mẹ, chớ làm phương 
hại đến chúng. Tôn trọng con cái từ lúc còn thơ đến tuổi 
trưởng thành… 

Chăm lo cho con cái về mặt tinh thần cũng như thể 
xác, nhất là linh hồn, vì trước hết chúng thuộc về Thiên 
Chúa. Cha mẹ không thể lên Thiên Đàng một mình, phải 
có con cái đi theo. Con cái không lên Thiên Đàng được, 
cha mẹ cũng không lên được. Chúng ta thấy Mẹ Maria, 
Thánh Giuse, và Chúa Giêsu, cả Ba Đấng đều lên Đền 
Thờ dự lễ theo luật. 

Khi có chuyện chẳng lành trong gia đình, lời Thánh 
Phaolô sau đây như là khuôn vàng thước ngọc về lẽ sống 
và cách đối nhân xử thế của các thành viên trong gia 
đình: “Anh em thân mến, như những người được chọn 
của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu 
thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân 
hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, 
và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải 
oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, 
anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, 
anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều 
toàn thiện”. 

Noi gương Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, mỗi gia 
đình Kitô giáo hãy đón rước Chúa Giêsu, lắng nghe 
Người, nói chuyện với Người, gìn giữ Người, che chở 
Người, lớn lên với Người, và như thế chúng ta mới phúc 
âm hóa gia đình, canh tân giáo xứ và cải tiến thế giới 
được. Hãy dành cho Chúa một chỗ trong trái tim và ngày 
sống của chúng ta. Chúng ta hãy phó thác gia đình nhân 
loại nói chung, và gia đình chúng ta nói riêng cho Thánh 
Gia Thất che chờ phù trì. 

Lạy Ba Ngôi cực thánh ở trần gian là Chúa Giêsu, 
Đức Maria và Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con. 
Amen.  

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

Hãy nói đi 
hỡi người bạn 
nhỏ bé của Ta ơi. 

Em ngạc 
nhiên khi thấy 
Ngài trả lời và 
gọi em là bạn, tuy 
em chỉ là đứa bé 
cùng đinh. Em lấy hết can đảm hỏi thêm: 

Trong nhà của Chúa còn có chỗ cho con không? 
Ngài vui vẻ trả lời: 
Dĩ nhiên rồi, trong nhà của Ta còn rất nhiều chỗ. 
Em đánh bạo hỏi thêm: 
Xin Chúa cho con đi theo Chúa được không? 
Ngài dang rộng hai tay và mỉm cười nói: Tại sao 

không, hãy đến với Ta hỡi người bạn nhỏ bé của Ta. 
Sau cùng em đánh liều hỏi tiếp: 
Xin cho con được ở gần bên Chúa luôn mãi được 

không? 
Ngài âu yếm ôm em vào lòng và nói nhỏ vào tai em: 
Tất nhiên rồi, con sẽ ở gần bên Ta luôn vì Ta thương 

yêu con. 
Em sung sướng nhắm mắt dựa lòng vào Chúa và tự 

nhủ, Ngài đã trả lời với em như thế tuy em chỉ là đứa bé 
nghèo hèn thuộc lớp người cùng đinh. 

***** 
Quí vị và các bạn thân mến, 
Qua bao nhiêu thế hệ, vì tình thương Thiên Chúa luôn 

lặp lại lời hứa là Ngài sẽ sai Con Một Ngài xuống trần gian 
để cứu chuộc nhân loại. Lời hứa đó đã được lặp lại nhiều 
lần qua miệng các ngôn sứ trong Cựu Ước, được hoàn tất 
nơi Chúa Giêsu và còn tiếp tục được lặp lại qua Giáo Hội 
trong mọi thời đại nữa. 

Chúa Giêsu đến rao giảng cho dân chúng một tin vui 
mừng đầy hy vọng, bất chấp mọi gian nan thử thách, Ngài 
mời gọi chúng ta đừng sợ nhưng hãy ngẩng cao đầu lên vì 
ơn cứu thoát đã tới gần. 

Sách Kinh Thánh nhiều lần đã ghi lại lời hứa với dân 
riêng Ngài kén chọn, Ngài hứa với ông Abraham sẽ làm 
cho dòng dõi ông đông đảo như sao trên trời và như cát 
trên bãi biển. Qua miệng tiên tri Samuel, Thiên Chúa hứa 
với Vua David là từ dòng dõi Vua sẽ xuất hiện Ðấng Cứu 
Thế mà nhân loại hằng mong đợi và triều đại của Vua sẽ 
vô tận. 

Tất cả lịch sử dân Do Thái là lời hứa nối dài của Thiên 
Chúa. Sở dĩ Ngài luôn lặp lại lời hứa đó là vì Ngài yêu 
thương dân Ngài  và muốn giáo dục dân Ngài biết hướng 
lòng đợi chờ. Ngài luôn lặp lại lời hứa ban ơn cứu độ, cho 
dù con người thất trung chối bỏ ơn Chúa hoặc bất xứng với 
hồng ân cao cả của Ngài. Ngài đến tìm kiếm những người 
thấp hèn, nghèo khổ, bị bỏ rơi để họ cảm thấy được Thiên 
Chúa yêu thương. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tâm điểm của lịch sử nhân 
loại, Chúa đã đến trần gian để nhóm lên ngọn lửa tình yêu 
giữa lòng nhân thế. Xin Chúa hun nóng tình yêu Chúa 
trong tâm hồn con để con biết vững lòng hy vọng, trông 
chờ và biết nhận ra khi Chúa đến mỗi ngày trong cuộc 
sống con. Amen. 

Ngọc Nga sưu tầm (Nguồn: R. Veritas) 
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Các nghĩa trang mà anh em chúng tôi có thể hướng dẫn và giúp quý vị: 
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Đăng quảng cáo trên Bản Tin Dũng Lạc là yểm trợ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam và cũng đạt được nhiều kết quả. 
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Cường Spa 

* Có bán ghế mới và cũ gía thật 
   rẻ không ngờ. 

* Lắp ráp miễn phí. 
* Nhận làm plumbing. 
* Có LINER dùng cho JET nam 
   châm và kìm “Nghĩa” giá rẻ. 

Sửa và bảo trì bồn, ghế 
spa cho tiệm Nail Tel: 832-228-3067 

 

 

•Gồm 5 Phòng Tiệc Rộng Rãi, Sang Trọng – Trang Hoàng Miễn Phí 
•Thực Đơn Chất Lượng – Giá Phải Chăng, Phục Vụ Chu Đáo 
•Chuyên Làm Bánh Cưới, Bánh Sinh Nhật (5 Stars Bakery) 
•Có Gazebo, Chapel, Suối Nước để tổ chức lễ cưới & chụp hình 
 

Đặc Biệt: Khi Quý Vị Đặt Tiệc Sẽ Được Tặng Một Ổ Bánh Tuyệt Hảo 

(281) 568-9151  
14639 Bellaire Blvd., Houston  

(281) 495-8087  
rosemarysgardenhouston.com  

  

www.midtown-monuments.com 

Công Ty Làm Bia Mộ 
 

2460 S. Dairy Ashford 

Houston, TX 77077 

281-531-0036 
 

Công ty làm bia đá  

do người Việt Nam làm chủ 
 

Mộ bia - Lăng tẩm - Bia nằm  

Bia bằng đồng trên đá hoa cương 

Khắc hình ảnh trên các phần mộ 

Đất nghĩa trang 

Phục vụ tất cả các nghĩa trang 

Kim Chuân 
713-539-4401 

(Direct) 
kcnh89@yahoo.com 
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Chuyên Mua Bán Nhà 
Cửa  

Và Bất Động Sản  

Don Dinh, 
Realtor 
Accountant 
MA, BAS 

713-240-9699 

dondinhagent@gmail.com 

Har.com/dondinh 

 

JOHN AC & HEATING 
SALE-SERVICE INSTALLATION 

-Residental-Commercial 
-Walk-in freezer, Walk-in Cooler 

Reach-in freezer, Reach-in Cooler 
-Ice machine-Chiller machine 

 

Cell: Call Cuong 281-701-3441 
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