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I. LÁ THƯ LM GIÁM HUẤN THÁNG 12/2017 

NẾP SỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA HỘI VIÊN HIỆP HỘI THÁNH MẪU 
Hiệp Hội Thánh Mẫu là một hội đòan công giáo tiến hành, nhằm huấn luyện Hội viên từng bước 
trở nên những người trưởng thành về nhân cách, những người tín hữu có nếp sống đạo đức 
vững chắc, những người môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô qua lối sống yêu thương, những người 
tông đồ giáo dân nhiệt thành làm chứng cho Chúa Giê-su ngay trong môi trường sống hằng 
ngày. Nói cách khác, Hiệp Hội Thánh Mẫu là một đường lối huấn luyện Hội viên nên thánh, giúp 
họ chu toàn sứ mệnh truyền giáo bằng việc thánh hoá bản thân, tích cực góp phần cải thiện xã 
hội là gia đình và khu vực mình đang sống, ngày một công bình nhân ái hơn, đồng thời dấn thân 
phục vụ Hội thánh theo khả năng của mình. 
Để thực hiện được ba mục đích nói trên, ngoài các bổn phận đạo đức của người giáo dân, Hội 
viên cần thực hành một số việc đạo đức hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm sau : 

-HÀNG NGÀY : Hội viên Tập Sinh tập thói quen dâng ngày buổi sáng khi vừa thức dây và cám 
ơn buổi tối trước khi nghỉ đêm. Trong ngày Hội viên năng hiệp cùng Mẹ Ma-ri-a dâng lời nguyện 
tắt với Chúa Giê-su vào trước các bữa ăn hay khi phải ứng xử trước những tình huống gặp phải 
trong ngày. Hội viên dành thời giờ tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày. Hội viên tổ chức đọc 
kinh tối gia đình vào giờ thuận tiện. Trong giờ kinh tối, ngoài việc nghe và suy niệm Lời Chúa và 
đọc một chục kinh Mân Côi sống, Hội viên Hứa Sinh sẽ đọc thêm kinh Hòa Bình để quyết tâm 
sống giới răn mới yêu thương để nên môn đệ đích thực của Chúa Giê-su. 

-HÀNG TUẦN : Hội viên tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ Giáo xứ mình, sinh hoạt Hiệp 
Sống Tin Mừng chung Cộng đoàn hay riêng Gia Đình Nhóm nhỏ, động viên nhau làm công tác 
phụng vụ và phục vụ Nhà Chúa. Giúp dạy giáo lý dự tòng hôn nhân hay dạy giáo lý trẻ em. 

-HÀNG THÁNG : Hội viên Tập Sinh, Hứa Sinh, Hiến Sinh phải dành ít nhất 2 giờ để làm công 
tác bác ái truyền giáo đã được phân công và phải báo cáo công tác trong buổi sinh hoạt Xứ 
Đoàn hằng tháng. Hội viên tham dự thánh lễ và làm giờ thánh “Cùng Mẹ thờ Chúa” chung Xứ 
Đoàn tại nhà thờ hay nhà Mục Vụ Giáo xứ.  

-HÀNG NĂM : Hội viên tham dự các buổi tĩnh huấn linh thao hay các sinh hoạt huấn luyện 
chung do Hiệp Hội Giáo Phận Giáo Hạt tổ chức, quảng đại đóng góp quỹ sinh hoạt thường niên 
cho Xứ Đoàn. Ngoài ra, Hội viên cũng quảng đại góp quĩ bác ái truyền giáo cho HHTM Giáo Phận 
để làm công tác thăm viếng bác ái vào 3 dịp đại lễ trong năm là : Lễ Truyền Tin (truyền thống 
của HHTM Quốc tế), lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Bổn mạng Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo Phận), và trước 
lễ Bổn Mạng của ba Liên Đoàn Giáo phận là Mẹ Thăm Viếng, Mẹ Mai Khôi, Thánh Nữ Tê-rê-sa. 

TÓM LẠI : Sinh hoạt đạo đức là những công việc đạo đức cá nhân và tập thể, được Hội viên 
thực hành tại tư gia, nhà thờ hay tại môi trường sống và làm việc của mình theo linh đạo Hiệp 
Hội Thánh Mẫu, nhằm giúp Hội viên từng bước nên hoàn thiện cả về nhân bản tự nhiên và đức 
tin siêu nhiên. Tuy nhiên tinh thần xuyên suốt cần có khi làm các việc đạo đức nói trên là Hội 
viên phải hiệp cùng Mẹ Ma-ri-a sống tinh thần Xin Vâng và Phục Vụ, theo gương Chúa Giê-su 
làm và lời Người dạy. Do đó, Hội viên cần qui hướng mọi sinh hoạt về Chúa Giê-su là trung tâm 
điểm, suối nguồn đức tin và ân sủng, để nhờ Người mà tôn vinh Thiên Chúa Cha. Hội viên cũng 
cần kết hiệp với Mẹ Ma-ri-a : cùng Mẹ cầu nguyện, dự lễ và chầu Thánh Thể, cùng Mẹ hiệp Sống 
Tin Mừng và cùng Mẹ làm các công tác thăm viếng người lương và bác ái phục vụ người nghèo. 
Hy vọng nhờ ơn Chúa Giúp và nhờ sự phù trợ của Mẹ Ma-ri-a, Hội viên HHTM sẽ ngày một 
trưởng thành về đức tin, tích cực góp phần với Hội Thánh chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng. 

Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương,  Ngày 21 tháng 11 năm 2017 
LM GIÁM HUẤN HIỆP HỘI THÁNH MẪU 

 
Dom ĐINH VĂN VÃNG 
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(LM ĐAN VINH - HHTM) 
 

II. THỰC TẬP NẾP SỐNG NHÂN BẢN THÁNG 12/2017 : 

ĐỪNG VỘI NGHĨ XẤU VÀ KẾT ÁN THA NHÂN 

1. LỜI CHÚA: Chúa Giê-su phán : “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ 
nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11). 

2. CÂU CHUYỆN:  
 Vừa nhận được điện thoại, nam bác sĩ liền lái xe tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục 

phẫu thuật và vào phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp được phẫu thuật đang ngồi đợi 
ở ghế ngoài cửa phòng. Vừa thấy bác sĩ, người cha trách ngay: “Tại sao giờ này ông mới đến? 
Ông không biết con trai tôi bị nguy kịch sao? Ông có tinh thần trách nhiệm không vậy?”  

Bác sĩ điềm tĩnh trả lời: “Tôi xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại 
bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo là tôi đã đến ngay… Bây giờ tôi muốn tịnh tâm 
một chút để chuẩn bị mổ cho con ông”. 

Người cha giận dữ: “Tịnh tâm à?! Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì 
ông có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết thì ông sẽ làm gì?”  

Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời: “Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói khi gặp sự đau khổ trong 
Kinh Thánh: “Thân trần truồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất trần truồng. Chúa đã sinh ra, 
Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa”. Các bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống cho con 
người. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và chỉ biết cậy 
trông vào ân sủng của Thiên Chúa”. 

“Khuyên lơn người khác khi bản thân mình chẳng dính dáng gì xem ra quá dễ dàng”. Người 
cha liền phàn nàn. 

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong phòng mổ. Và ông rời 
khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc. Gặp người cha của đứa con, ông bác sĩ nói: “Cảm 
tạ Chúa. Con trai ông đã được cứu rồi. Nếu muốn biết thêm chi tiết, ông hãy hỏi cô ý tá vừa phụ 
giúp tôi”. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ đi thẳng và lái xe rời khỏi bệnh viện.  

Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha liền nói ngay: 
“Loại người gì mà cao ngạo đến thế kia chứ! Thậm chí ông bác sĩ này không thèm dành vài 

giây để trả lời cho tôi biết về hiện trạng con trai tôi”. 
Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt, với giọng xúc động, cô chậm rãi nói: “Con trai duy 

nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do gặp tai nạn. Hôm nay bác ấy đang phải lo tang sự cho 
cậu con. Thế nhưng vừa nhận được điện khẩn của bệnh viện là bác ấy đã vội chạy tới ngay để 
kịp thời cứu chữa cho con trai của ông. Bây giờ thì bác ấy phải mau trở về để tiếp tục lo hậu sự 
cho đứa con yêu quý của mình”. 
3. THẢO LUẬN: 
1) Bạn có đồng ý với thái độ của ông bố bệnh nhi đã trách móc và lên án viên bác sĩ đã đến trễ 
khi mổ cấp cứu chữa trị cho con trai mình không ? Tại sao ? 
2) Theo lời cô y tá, phẩm chất đạo đức của viên bác sĩ thể hiện qua hành động nào ? 

4. SUY NIỆM: 
Khổng Tử cũng dạy: "Ký sở bất dục, vật thi ư nhân," nghĩa là điều gì không muốn thì đừng 

làm cho người ta. Aristote cũng nói: "Đừng áp đặt trên người khác những điều bạn không thích”.  
Trong sách Tô-bi-a đã ghi lại lời của Tô-bia cha khuyên Tô-bi-a con: “Điều con không thích 

thì đừng làm cho người khác” (Tb 4,15a). 
Trong Tân Ước Đức Giê-su đã nêu ra khuôn vàng thước ngọc khi ứng xử với tha nhân như 

sau: "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng 
hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Đó là cốt lõi, là nét đặc biệt của Kitô giáo. Nếu chỉ không 
làm điều ác mà thôi thì xã hội vẫn chưa thể tốt đẹp được. Chỉ khi nào mọi người cùng nhau làm 
điều thiện, làm trước những gì mình muốn người khác làm cho mình, lúc đó xã hội mới hy vọng 
nên tốt đẹp được. 
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5. LỜI CẦU: 
Lạy Chúa Giê-su. Xin cho chúng con quyết tâm thực hành tập xét đoán ý tốt và tránh phê bình 
kết án tha nhân khi chưa hiểu rõ sự việc. Xin cho chúng con luôn nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho 
tha nhân, để bắc nhịp cầu cảm thông yêu thương để trở nên con người trưởng thành về nhân 
cách, xứng đáng làm con thảo của Chúa Cha noi gương Đức Giê-su được Cha giới thiệu sau khi 
chịu phép rửa tại sông Gio-đan: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11). 

LM ĐAN VINH - HHTM 
 
 

III. MỤC VỤ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH THÁNG 12.2017 

MƯỜI LỜI KHUYÊN GIÚP BẢO VỆ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH 

1. LỜI CHÚA : Thánh Phao-lô khuyên các đôi vợ chồng tín hữu như sau : “Mỗi người 
trong anh em hãy yêu vợ như yêu chính mình. Còn người vợ thì hãy kính trọng chồng 
mình” (Ep 5,33). 

2. SUY NIỆM : 
 Người vợ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Người ta ước tính 
có tới 70 phần trăm những vụ ly hôn tại tòa án là do các bà vợ đứng đơn xin. Nguyên nhân gây 
ra sự đổ vỡ thì có nhiều. Hôm nay chúng tôi chỉ đề cập đến mười lời khuyên các bà vợ trong 
cách ứng xử với chồng, trong đó năm điều cần tránh và năm việc cần làm để bảo vệ hạnh phúc 
gia đình là : 

1) TRÁNH THÓI GHEN BÓNG GHEN GIÓ :  
Thực ra ghen cũng là một thái độ cần có để bảo vệ hạnh phúc gia đình, như người ta 

thường nói :“Có yêu thì mới ghen”. Nhưng điều quan trọng là phải ghen thế nào để giúp chồng 
quay trở về với gia đình. Còn nếu ghen vô bằng cớ thì  lại biến thành một liều thuốc độc giết 
chết tình yêu nơi người bạn đời của mình. Chẳng hạn có một bà vợ kia khi vừa nghe bạn báo tin 
cho biết chị ta mới nhìn thấy ông chồng của bà chở trên xe Hon-đa một phụ nữ khác trên đường 
phố, thì bà vợ này liền ghen tức lồng lộn. Bà lục sóat ví tiền của ông chồng và sai con gái theo 
dõi để bắt lỗi chồng phản bội. Thái độ ấy đã gây ra phản ứng bất mãn nơi người chồng. Anh ta 
cảm thấy bị vợ xúc phạm lòng tự trọng khi không tin sự chung  thủy của mình và tình yêu giữa 
hai vợ chồng bị sứt mẻ. Cuối cùng gia đình bị đổ vỡ hạnh phúc. 

2) TRÁNH SO SÁNH CHỒNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC :  
Một số bà vợ hay lấy cái tài kiếm ra nhiều tiền của một số người đàn ông khác để khinh 

chê chồng mình bất tài bất lực. Chẳng hạn : một bà vợ đã nêu ra trường hợp chồng của một cô 
bạn thân mới đậy đã đưa về cho vợ nhiều tiền một trăm triệu đồng để vợ tha hồ mua sắm… có 
đâu như ông chồng bất tài vô tướng của mình : tiền lương hằng tháng đưa về cho vợ chẳng 
được bao nhiêu. Trong trường đó, lẽ ra bà vợ cần hiểu biết để thông cảm và tôn trọng chồng, 
cùng bàn bạc trao đổi với chồng để tìm cách gia tăng ngân quỹ gia đình. Chị cần động viên an ủi 
chồng nếu chẳng may công việc làm ăn bị thất bại. Những lời khen ngợi cổ võ đúng lúc của vợ 
sẽ giúp chồng phấn đấu hiệu quả, hơn là những lời chì chiết khinh dể chồng chỉ dẫn đến tiêu cực 
đổ vỡ hạnh phúc. 

3) ĐỪNG LẤN LƯỚT CHỒNG TRƯỚC MẶT NGƯỜI KHÁC :  
Người đàn ông nào cũng có sự tự trọng rất cao. Do đó dù anh ta có yêu quý và nể nang 

vợ mình đến đâu đi nữa, thì anh cũng không thể chấp nhận thái độ coi thường và lấn lướt của 
vợ trước mặt những người khác. Do đó bà vợ cần phải tỏ thái độ tôn trọng chồng, tránh công 
khai chống lại chồng trước mặt con cái. Đừng để chồng bị bẽ mặt, bị mang tiếng là một người 
đàn ông “sợ vợ” trước bạn bè và người thân chung quanh. 

4) ĐỪNG BẮT CHỒNG PHẢI NÓI RA NGOÀI MIỆNG NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG :  



 6 

Có nhiều người chồng tuy rất thương vợ, nhưng lại kiệm lời, nên không thích trở thành 
một gã lẻo mép, phải nói ra những lời đầu môi chót lưỡi để chiều lòng vợ. Do đó người vợ đừng 
bắt chồng trả lời câu hỏi được lặp đi lặp lại : “Anh có còn yêu em nữa không ?”. Bà vợ cần cảm 
nhận tình yêu của chồng dành cho mình, thể hiện qua những cử chỉ âu yếm và những hành 
động hy sinh quên mình vì hạnh phúc của vợ con, thay vì bắt chồng phải nói ra ngoài cửa 
miệng. 

5) ĐỪNG TIẾP ĐÓN CHỒNG BẰNG BỘ MẶT KHÓ ƯA :  
Có lẽ bất cứ bà vợ nào khi soi gương cũng đều nhận ra vẻ mặt khó coi của mình khi tức 

bực hoặc nổi giận “đằng đằng sát khí”. Người vợ nên ý thức rằng chồng mình đã phải đối mặt 
với bao rắc rối phiền muộn ở cơ quan, phải đương đầu với nhiều nỗi bực dọc ở nơi làm việc nên 
rất cần một chỗ nghỉ ngơi thư giãn tinh thần, và không nơi nào đem lại cho anh sự thư giãn hơn 
là trong ngôi nhà của mình, với tình yêu thương và sự ân cần phục vụ của vợ con. Do đó người 
chồng khó lòng chấp nhận khi vừa về đến nhà đã gặp phải bộ mặt giận hờn của vợ, phải giải 
quyết những sự rắc rối phiền hà trong lúc vắng nhà. Có lẽ anh sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc 
hơn khi về tới nhà nhận được sự chào đón vui vẻ của vợ con và được phục vụ bằng một ly nước 
mát và và sau đó là một bữa cơm ngon. 

6) HÃY ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC “LẠT MỀM BUỘC CHẶT” :  
Bất cứ người chồng nào cũng dễ dàng bị chinh phục và cảm thấy hạnh phúc trước vẻ bề 

ngòai đầy nữ tính của người vợ thân yêu. Anh cũng thích được nghe những lời nói chan chứa 
tình thương của vợ. Một khi nghe được những lời nói êm tai, được đón nhận những cử chỉ dịu 
dàng và nụ cười tươi tắn của vợ… thì bao nhiêu nỗi bực dọc gặp phải bên ngòai sẽ tan biến rất 
nhanh, và đáp lại, anh ta sẽ luôn yêu quý và chung thủy với vợ con. 

7) HÃY LUÔN TIN VÀO TÌNH YÊU CỦA CHỒNG :  
Đối với người đàn ông thì vợ con luôn chiếm vị trí hàng đầu trong cuộc sống của anh. Có 

thể anh mải mê với công việc xã hội, quá quan tâm đến việc làm ăn sinh sống hằng ngày. Có thể 
anh hay phải đi công tác xa nhà dài ngày… nhưng các bà vợ cần tin vào tình yêu của chồng, tin 
rằng việc anh phải xa nhà là nhằm lo phục vụ gia đình, để mang lại cho vợ con một cuộc sống 
ấm no hạnh phúc hơn. 

8) GÁI CÓ CÔNG THÌ CHỒNG KHÔNG PHỤ :  
Người vợ cần luôn chu tòan bổn phận đối với gia đình chồng con. Chị cần biến ngôi nhà 

của hai vợ chồng trở thành một hậu phương an tòan và là chỗ dựa vững chắc hỗ trợ cho chồng. 
Một khi người chồng có được một người vợ đảm đang, vừa biết lo cho gia đình, lại vừa thay 
chồng lo chu toàn bổn phận với khu xóm, thì anh sẽ yên tâm cống hiến và luôn trung thành với 
vợ con. Nếu chẳntg may một lúc nào đó có người thứ ba xuất hiện thì đó cũng chỉ là một tai nạn 
nhất thời. Khi cần phải dứt khóat lựa chọn thì chắc chắn người chồng sẽ không thể bỏ người vợ 
hiền thục ở nhà để chạy theo bóng hồng khác chỉ đến với mình do đồng tiền thôi thúc, chỉ mang 
lại cho mình một thứ hạnh phúc bọt bèo chóng qua và không có hậu sau này. 

9) VỢ CHỒNG CHỈ NÊN CÓ MỘT QUỸ CHUNG:  
Phải tránh tình trạng vợ chồng có hai quỹ riêng, trong đó mỗi người tự đi kiếm tiền, rồi 

hằng tháng chia nhau phần đóng góp các khỏan chi tiêu trong gia đình : Tiền thuê nhà, hóa đơn 
điện nước, tiền ga, tiền mua gạo, mắm muối và đi chợ mua thức ăn, tiền học hành của con cái, 
tiền ốm đau, tiền lo hiếu hỉ…  Cần lập một ngân quỹ chung cho gia đình và để vợ quản lý. Người 
vợ cần làm sổ thu chi và ghi lại các khỏan chi thu hằng ngày, để cả hai vợ chồng có thể dễ dàng 
kiềm sóat. Nhờ đó sẽ tránh tình trạng nghi ngờ và có thể cùng nhau lo cho quỹ chung gia đình. 

10) CẦN THỂ HIỆN ĐỨC TIN TRONG CUỘC SỐNG HÔN NHÂN GIA ĐÌNH :  
Các người vợ cần trau dồi thêm lòng đạo đức, cần tập thói quen sống gắn bó mật thiết 

với Chúa bằng việc dâng lên Chúa những lời nguyện tắt, chu tòan bổn phận tôn thờ Thiên Chúa 
và yêu thương tha nhân để nêu gương sáng cho chồng con. Người chồng dù có khô khan nguội 
lạnh đến mấy đi nữa, cũng vẫn cảm thấy yên tâm hơn nếu ở nhà có một chị vợ đạo đức và thực 
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sự lo cho gia đình. Nếu hai vợ chồng cùng đọc kinh tối chung mỗi ngày năm mười phút trước khi 
đi ngủ, cùng nhau lắng nghe lời Chúa và xin ơn sống theo Lời Chúa, thì chắc chắn gia đình họ sẽ 
nhận được dồi dào ân sủng của Chúa và sẽ bảo vệ được hạnh phúc gia đình bền lâu. 

3. SINH HỌAT : Trong các điều nói trên, bạn thấy có điều nào là quan trọng nhất để bảo vệ và 
xây dựng hạnh phúc gia đình ?  

4. LỜI CẦU :  
Lạy Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4,8). Xin dạy chúng con, nhất là những người đang sống đời 
hôn nhân gia đình, biết ý thức tầm quan trọng của tình yêu trong gia đình. Xin cho những người 
làm chồng biết yêu thương vợ và luôn tìm cách làm vui lòng vợ. Xin cho những người làm vợ biết 
duy trì và thăng tiến tình yêu vợ chồng bằng những việc năng nghĩ đến nhau. Xin cho cuộc sống 
chung vợ chồng trở nên thiên đàng trần gian vì trong gia đình luôn có Thiên Chúa là Tình Yêu 
ngự trị. Xin cho hai vợ chồng biết thực thi Lời Chúa trong thư thánh Phao-lô Tông Đồ gửi giáo 
đoàn Cô-rin-tô: “Tình Yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cr 13,8).-Amen. 

*** Kết thúc sinh họat bằng bài hát : “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời…”. 

LM ĐAN VINH 

 
 

IV. TƯ LIỆU HỌC SỐNG LỜI CHÚA THÁNG 12/2017 
 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B 

Is 63,16b-17.19b.64,2b-7 ;  

1 Cr 1,3-9 ; Mc 13,33-37 

CANH THỨC CẦU NGUYỆN ĐÓN CHÚA ĐẾN 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1. TIN MỪNG: Mc 13,33-37 

(c 33) Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải tỉ nh 

thức và cầu nguyện, vi ̀ anh em không biết khi nào thời ấy đến”. (c 34) Cũng như 

người kia trẩy đi phương xa để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của miǹh, chỉ  đị nh 

cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. (c 35) Vậy anh 

em phải canh thức, vi ̀anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa 

đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. (c 36) Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến 

bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. (c 37) Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng 

nói với hết thảy mọi người là: Phải canh thức !” 

2. Ý CHIŃH:  

Mùa Vọ ng là thời kỳ cać tiń hữu chuẩ n bị  tâm hồn đón mừng đạ i lê ̃Giańg Sinh, kińh nhớ Con 

Thiên Chúa xuống thê ́lần thứ nhât́. Đồng thời, đây cũng là thời kỳ Hộ i Thańh hướng lòng tri ́các 

tiń hữu trông đợ i Đâńg Cứu Thê ́se ̃đêń lần thứ hai vào ngày tậ n thê.́ Trong Tin mừng hôm nay, 

Đức Giê-su kêu gọ i cać môn đệ  phả i luôn tỉ nh thức và canh thức, để  đợ i chờ Người se ̃trở  lạ i ban 

ơn cứu độ  trong ngày tậ n thê.́ 

3. CHÚ THIĆH:  

- C 33-34: + Khi âý, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ: Đây là lúc Đức Giê-su đang ngồi 

trên núi Cây Dầu đối diệ n với Đền Thờ, để  giả ng dạ y cać môn đệ . Tin Mừng trước đó có kể  tên 

bốn môn đệ  là cać ông: Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an và An-rê (x. Mc 13,3). + Coi chừng: Là cả nh 
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giać đề phòng. Cać môn đệ  phả i đề phòng những tien tri giả  se ̃mạ o danh Chúa đêń để  lừa gạ t 

họ  (x. Mc 13,6.22). Phả i đề phòng trước những tiǹh huống khó khăn se ̃xả y ra trong thời cuối 

cùng như: Se ̃bị  người thân bắt nộ p cho quan quyền, bị  hành hạ  đańh đòn, và có thể  còn bị  giêt́ 

chêt́ nữa (x. Mc 13,9-13). + Tỉ nh thức và cầu nguyện: Là thaí độ  phả i có củ a người môn đệ . 

Họ  không đượ c mê ngủ , nhưng phả i luôn canh thức và kêt́ hiệ p với Chúa bằng việ c chuyên cần 

cầu nguyệ n, để  khỏ i bị bất ngờ khi Chúa đêń. + Cũng như người kia trẩy đi phương xa: 
Trẩy đi phương xa ám chỉ  việc Đức Giê-su sau khi sống lạ i se ̃ lên trời ngự  bên hữu Đức Chúa 

Cha và sẽ trao sứ mệ nh rao giả ng tin mừng cho cać môn đệ  (x Mc 16,15). + Ra lệnh cho 
người giữ cửa phải canh thức: Người giữ cử a ám chỉ cać môn đệ  hay cać tiń hữu. Môĩ người 

chúng ta có bổ n phậ n phả i canh thức, luôn ở  trong tư thê ́săñ sàng bằng cách chu toàn các việc 

bổ n phậ n được trao phó caćh nghiêm túc. 

- C 35-37: + Vậy anh em phải canh thức: Canh thức là tỉ nh thức và săñ sàng đón chủ  về 

vào bất cứ giờ nào. + Lúc chập tôí hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng: Cać môn đệ  

Chúa phả i trańh ngủ  mê khi Chúa đêń vào mọi thời điểm trong đêm. + Nói với hêt́ mọi người: 
Qua cać môn đệ , Đức Giê-su muốn nhắn nhủ  mọ i người cũng phả i biết canh thức thi ̀mới đượ c 

ơn cứu độ . Canh thức cụ  thể  là phả i tin Đức Giê-su là Đâńg Cứu Thê ́Con Thiên Chúa; Phả i đượ c 

taí sinh bởi nước và Thańh Thần trong bi ́tićh Rử a Tộ i; Phả i lắng nghe Lời Chúa và săñ sàng tuân 

theo y ́Chúa; Phả i sống giới răn yêu thương cụ  thể  như Kinh Thương người đã dạy. 

4. CÂU HỎI: 1) Trong Mùa Vọng, Hội thánh dạy các tiń hữu phải làm gi?̀ 2) Đối với 

người tín hữu hôm nay, canh thức cụ thể đòi chúng ta phải làm gi?̀  

II. SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Hãy canh thức và cầu nguyện” (Mc 13,33):  

2. CÂU CHUYỆN: PHẢI CHUẨN BỊ  SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN BẤT NGỜ 

1) GIỜ CHẾT THƯỜNG ĐẾN BẤT NGỜ:  Mới đây cać nhà khả o cổ  đa ̃tim̀ ra mộ t thành phố cổ  

xưa đa ̃ bị  chôn vùi trong lòng đât́ hàng ngàn năm, do núi phun lử a bất ngờ trút nham thạ ch 

xuống thành phố. Rât́ nhiều người đa ̃bị  chôn vùi trong lớp nham thạ ch nóng bỏ ng và chêt́ ngay 

lậ p tức. Nhiều xać chêt́ đa ̃đượ c đào thâý bị  chêt́ cứng trong những tư thê ́khać nhau: Có người 

chêt́ khi đang nằm trên giường, người khać chêt́ khi đang ngồi chung quanh bàn ăn. Đặ c biệ t 

người ta cuñg đào đượ c xać củ a mộ t người lińh chêt́ trong tư thê ́đứng gać, tay anh đang cầm 

mộ t cây giaó dài. 

2) PHẢI SỐNG TỐT NGAY TỪ GIỜ PHÚT HIỆN TẠI: Tạ i mộ t trường dòng kia, mộ t hôm thầy 

giaḿ thị  muốn kiể m tra lòng đạ o đức củ a họ c trò, nên trong lúc nghỉ  giả i lao giữa giờ chơi, thầy 

đã tập trung cać em họ c sinh lạ i và hỏ i: “Giả  như có mộ t vị  thiên thần từ trời hiệ n đêń cho biêt́ 

chỉ  còn đúng mộ t giờ nữa là sẽ tới tậ n thê ́mà mọ i người chúng ta đều phả i chêt́, thi ̀ngay bây 

giờ cać em phải làm gi ̀để  đượ c hưởng ơn cứu độ ?”. Cać em họ c sinh lần lượ t trả  lời. Em thi ̀nói: 

“Thưa thầy, em se ̃vào nhà nguyệ n để  dọ n miǹh xưng tộ i chung lần sau hêt́ thật sốt sắng !”. Em 

khać nói: “Thưa thầy, em se ̃đem số tiền dành dụ m bấy lâu đi phân phát cho các bệ nh nhân 

nghèo trong khu xóm cạ nh nhà trường”... Đến lượt Lu-i Gông-gia-ga khi đượ c hỏ i, đã trả  lời như 

sau: “Còn em ư? Em cứ tiêṕ tụ c cuộc chơi !”. Cậ u nói thêm: “Sở  di ̃em cứ chơi dù sắp bị  chêt́ là 

vi ̀em đa ̃luôn trong tư thế chuẩ n bị  sẵn sàng ngay từ lúc sańg sớm khi vừa thức dậ y. Đa ̃từ lâu 

em vâng lời mẹ  dạ y là khi nghe chuông baó thức, em phải lậ p tức trỗi dậy qùi gối xuống đất để 

dâng ngày mới cho Chúa như sau: “Lạ y Thiên Chúa Cha củ a con. Con xin tạ  ơn Cha đa ̃cho con 

qua đêm biǹh an. Con xin dâng ngày mới hôm nay cho Cha. Xin Cha ban ơn Thańh Thần giúp 

con luôn chu tòan công việ c bổ n phậ n và phụ c vụ  Chúa Giê-su hiện thân trong mọ i người.-

AMEN”. 
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3. THẢO LUẬN: Giả như ngay lúc này mà mọi người chúng ta đều bất ngờ phải chết, 

thi ̀chúng ta se ̃chết trong tư thế nào: đang cầu nguyện hay đang làm việc bổn phận? 

đang đánh bài, đang lo kiếm tiền hay đang hưởng thụ khoái lạc xác thịt bất chińh? 

4. SUY NIỆM: 

Trong Tin Mừng hôm nay, có tới bốn lần Đức Giê-su đã kêu gọi các môn đệ phải canh thức. Lời 

kêu gọi này càng tha thiết hơn nữa khi nó được nói với chúng ta trong khung cảnh của ngày 

Chúa Nhật thư nhất Mùa Vọng hôm nay, ngày mở đầu cho một Năm Phụng Vụ mới của Hội 

thánh. Vậy canh thức là gì và tại sao phải canh thức ? Canh thức đòi chúng ta phải làm những 

việc gì cụ thể để đón Chúa đến ban ơn cứu độ ?  

1) Thực sự cái chết luôn rình rập và thường đến cách bất ngờ: 
Đọc báo chí, xem truyền hình, chúng ta thấy cái chết dường như luôn hiện diện ở khắp nơi và có 
thể xảy đến trong mọi lúc:  
- Ngày 28/09/2014 vừa qua, núi lửa Ontake nước Nhật bất ngờ phun trào làm ít nhất 40 người bị 
thương và nhiều người mất tích. Vào cuối năm 2013 một cơn siêu bão là Hai-yan đã gây ra thiệt 
hại khủng khiếp cả về người và tài sản, sau khi quét qua miền trung nước Philippines. Cách đây 
ít hôm, vào tối 22/11/2014 một trận động đất mạnh 6,3 và 6,8 độ richter đã tấn công Nhật Bản 
và Trung Quốc gây nhiều thương vong. Chỉ sau 12 giờ, trận động đất đã làm ít nhất 4 người 
thiệt mạng, 54 người bị thương, 25.765 ngôi nhà bị hư hại, hơn 6.200 người phải sơ tán. 
- Rồi cuộc chiến tranh triền miên giữa Ít-ra-en và Pa-lét-tin cũng gây bao đau thương cho hai 
dân tộc: Vào trung tuần tháng 8/2014 vừa qua đã có gần 2.000 người thiệt mạng. Những cuộc 
pháo kích mưa bom liên tiếp dội xuống giải Ga-da làm hơn 9 567 người thương vong, hơn 
400.000 người Pa-lé-tine phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Nhiều tòa nhà và đường xá bị san bằng và 
đổ nát, có gia đình nọ gồm 8 người đã bị bom giết sạch khi đang ẩn núp trong nhà mình.  
- Dẫu vậy không có mấy người trong chúng ta lại nghĩ mình cũng có thể bị chết bất ngờ để canh 
thức và sẵn sàng đón điều tệ hại ấy. Lời Chúa hôm nay cảnh báo chúng ta: Hãy canh thức để 
đón giờ chết đến bất ngờ của riêng mỗi người và chung của toàn thể nhân loại trong ngày tận 
thế. 
- Canh thức hay tỉnh thức không phải là không ngủ, vì trái với tự nhiên. Nhưng canh thức là ngủ 
trong tình trạng sẵn sàng thức giấc và kịp thời xử lý khi có tình huống bất lợi xảy ra, giống như 
ông chủ nhà ban đêm phải cảnh giác để tránh không cho trộm đào ngạch khoét vách nhà mình 
(x Mt 24,43). Canh thức cũng là phải biết tiên liệu để chuẩn bị kịp thời ứng phoc hữu hiệu với 
những tình huông bất ngờ như năm cô trinh nữ khôn ngoan chuẩn bị đầy dầu cho cây đèn của 
mình (x Mt 25,4). 

2) Canh thức luôn đi đôi với lời cầu nguyện:  
- Canh thức là nhận ra Chúa Giê-su và phục vụ Người đang hiện thân nơi những kẻ đói 
khát, rách rưới, yếu đau, lỡ đường, ở tù… sẽ được Người xếp vào hạng chiên ngoan. Còn những 
kẻ không thực thi bác ái cụ thể sẽ bị xếp vào loại dê độc ác, sẽ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, 
còn những người công chính ra đi để được hưởng sự sống muôn đời (x. Mt 25,31-46).  
- Nhưng nguyên thái độ tỉnh thức cũng chưa đủ, tâm tình tỉnh thức còn đòi mỗi tín hữu chúng ta 
phải biết năng cầu nguyện như Chúa Giêsu đã kêu gọi: “Hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa 
cơn cám dỗ” (Mc 14,38). Chúng ta thường bị cám dỗ ngủ quên trong những thành công, trong 
các tiện nghi hưởng thụ, mà quên đi giờ chết sẽ đến bất ngờ. Bước vào Mùa Vọng, người tín hữu 
cần mang tâm tình thức tỉnh và cầu nguyện như Chúa Giêsu đã mời gọi để chờ đợi Chúa đến 
vào giờ chết mỗi người, hoặc đến chung trong ngày cùng tận của thế giới. Chúa sẽ đên bất ngờ, 
nên thái độ chờ đợi Chúa đến đúng nghĩa nhất là phải luôn canh thức và cầu nguyện, kẻo lỡ khi 
Chúa đến bắt gặp chúng ta đang mê ngủ (x. Mc 13,33-37).  
- Nói cách cụ thể: Chúng ta phải luôn mang cây đèn đức Tin trên tay. Nhưng cây đèn ấy cần 
chứa đầy dầu ân sủng đức Cậy nhờ chuyên cần thực hành Lời Chúa và năng dự lễ và rước lễ 
mỗi ngày. Nhờ đó, chúng ta mới có thể tỏa sáng đức Mến qua thái độ năng nghĩ đến người 
khác, lời nói dễ thương, hành động quên mình phục vụ tha nhân vô vụ lợi, sẵn sàng quảng đại 
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chia sẻ cơm bánh thuốc men cho người nghèo đói bệnh tật... Nhờ đó ánh sáng của chúng ta sẽ 
chiếu tỏa ra trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt lành chúng ta làm mà ngợi khen Cha 
chúng ta trên trời” (x Mt 5,16). 

3) Chúng tôi phải làm gì ? : 
- Mỗi người sẽ quyết tâm dấn thân hy sinh để chu toàn việc bổn phận, như người đầy tớ 
được chủ trao trách nhiệm quản gia để đúng giờ phân phát lương thực cho gia nhân (x. Lc 12, 
42-46). Nếu ông chủ trở về mà thấy người quản gia đang cần mẫn làm việc như vậy thì ông sẽ 
cất nhắc anh ta lên làm việc lớn là coi sóc gia sản của ông. “Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy 
nghĩ bụng : “Chủ ta còn lâu mới về. Thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với 
những bọn say sưa. Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không 
biết. Và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả: Ở đó, người ta sẽ 
phải khóc lóc nghiến răng” (x. Mt 24,47-50). 
- Canh thức là cố gắng làm lợi thêm những nén bạc Chúa trao, cụ thể là sử dụng các tài 
năng Chúa ban như ca hát, nói hay, khéo tay… để làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho 
phần rỗi các linh hồn. Kẻ chỉ biết đào lỗ chôn giấu nén bạc được chủ trao, thể hiện qua thái độ 
lười biếng làm việc lành… thì khi giờ chết đến anh ta sẽ bị chủ thu lại tất cả những tài năng và 
sẽ bị loại khỏi Nước Trời đời đời. 
- Canh thức là sống đức tin trong giây phút hiện tại: Mỗi tín hữu chúng ta cần sống tình 
con thảo với Chúa Cha từ lúc sáng sớm khi vừa thức giấc đến tối trước khi nghỉ đêm. Luôn tỉnh 
thức như người tôi tớ luôn thao thức để tìm làm theo ý Thiên Chúa muốn như lời cầu trong kinh 
Lạy Cha: “Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng 
như trên trời” (Mt 6,9). 
- Trong những ngày này, chúng ta cần tham dự các buổi tĩnh tâm và dọn mình lãnh bí tích giao 
hòa với quyết tâm khử trừ tội lỗi ra khỏi cuộc sống của mình và tích trữ một kho tàng 
quý giá là các việc bác ái yêu thương, để bất kỳ lúc nào Chúa kêu gọi, chúng ta cũng thưa 
được với Người: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa”.  
- Thańh Phao-lô khuyên cać tiń hữu Rô-ma như sau: “Anh em thân mêń. Đêm sắp tàn, ngày gần 
đêń. Vậ y hãy loại bỏ những việc làm đen tôí và cầm lâý vũ khi ́của sự sáng để chiêń 
đâú. Chúng ta haỹ ăn ở  cho đúng đắn như người đang sống giữa ban ngày: Không chè chén 
say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em haỹ 
mặc lâý Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiêù theo tińh xác thị t mà thoả mãn các dục 
vọng” (Rm 13,12-14). Chân phước SÁC-ĐỜ PHU-CÔ (Charles de Foucault) cũng khuyên các tu sĩ 
của ngài như sau: “Bạn hãy sống như thể bạn sẽ phải chết vào đêm hôm nay”. 
- Cây siêu ngả theo chiều nào sẽ đổ theo chiều ấy: Người ta thường nói: “Sống sao chết 
vậy”. Muốn có được một cái chết bình an lành thánh, muốn cho giờ chết không phải là giờ đau 
khổ bất hạnh thì ngay từ bây giờ, chúng ta phải lo sống thật nghiêm túc tốt lành. Đối với những 
ai không tin có đời sau, hãy nghe lời khuyên khôn ngoan của nhà tư tưởng Pascal: “Có đời sau 
hay không, điều ấy thật khó chứng minh rõ rệt. Tuy nhiên tôi vẫn tin có đời sau là hơn. Vì dù 
không có, thì tin như vậy cũng không gây thiệt hại gì. Còn giả như có, thì thái độ không tin quả 
là bất hạnh. Cho nên tin và sống niềm tin ấy, chính là thái độ của một người khôn ngoan”. 

Tóm lại: Trong Mùa Vọng này, mỗi người chúng ta sẽ vừa thực hành các bác ái kèm theo lời càu 
nguyện như sau: “Maranatha, Lạy Chúa, xin hãy đến!” (Kh 22,20).  

5. LỜI CẦU:  

- LẠY CHÚA GIÊ-SU. chúng con là những người yêú đuối và bất toàn. chúng con thường tỏ  ra ićh 
kỷ , tự  mañ và hay khinh thường khićh bać tha nhân, nhât́ là đối với bạ n bè đồng trang lứa 
nhưng lạ i có nhiều ưu điể m hơn chúng con. chúng con cũng thường hay ganh tị  và kêt́ ań bất 
công những ai chúng con không ưa thićh.  
- LẠY CHÚA. trong những ngày Mùa Vọ ng này, xin cho chúng con biêt́ luôn tỉ nh thức và kêt́ hiệ p 
với Chúa. cho chúng con luôn chiêú tỏ a ańh sańg tin yêu trước mặ t người đời, hầu bất cứ khi 
nào Chúa đêń, cũng thâý chúng con đang canh thức, đang chu toàn nhiệ m vụ  Chúa trao, đang 
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có săñ dầu ơn thańh trong cây đèn đức tin củ a miǹh, đang thự c thi thańh y ́Thiên Chúa... nhờ 
đó, chúng con hy vọ ng se ̃đượ c Chúa thương đón nhậ n vào dự  tiệ c vui muôn đời trong Nước 
Chúa. 

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

LM ĐAN VINH-HHTM 

 
 
 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG B 

Is 40,1-5.9-11 ; 2 Pr 3,8-14 ; Mc 1,1-8 

DỌN TÂM HỒN ĐÓN ĐẤNG THIÊN SAI GIÊ-SU 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1.TIN MỪNG: Mc 1,1-8 
(c 1) Khởi đầu Tin mừng Đức Giêsu Ki-tô, Con Thiên Chúa. (c 2-3) Chiếu theo lời đã 
chép trong sách ngôn sứ I-sai-a: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người se ̃
dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang đị a: Hãy dọn sẵn con đường của 
Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. (c 4-5) Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện 
trong hoang đị a, rao giảng kêu gọi người ta chị u phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn 
tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ 
thú tội, và ông làm phép Rửa cho họ trong sông Gio-đan. (c 6) Ông Gio-an mặc áo 
lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. (c 7-8) Ông rao 
giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau. Tôi không đáng cúi xuống cởi 
quai dép cho Người. Tôi đã làm phép Rửa cho anh em nhờ nước. Còn Người, Người se ̃
làm phép Rửa cho anh em trong Thánh Thần. 

2. Ý CHIŃH:  

Saćh Tin Mừng thứ hai bắt đầu với lời rao giả ng củ a ông Gio-an Tẩ y Giả . Mać-cô giới thiệ u Gio-

an là vị tiền sứ củ a Đức Giê-su, có sứ mạng đi trước để dọ n đường cho Người (c 2-3). Gio-an 

thự c hiệ n sứ mạng bằng việcrao giảng để kêu gọ i mọi người phải ăn năn saḿ hối và sẽ được 

thanh tẩy nhờ phép rử a dim̀ miǹh trong nước sông Gio-đan. Cuối cùng chính Gio-an đã giới thiệ u 

về con người và sứ mạng củ a Đâńg Thiên Sai sắp đêń (x. Mc 1,7-8). 

3. CHÚ THIĆH:  

- (c 1) Tin Mừng: Mộ t từ ngữ Hy Lạ p (Euaggelion) có nghiã là Tin vui, Tin mừng. Ta có thể  

hiể u Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô theo hai nghiã: Mộ t là chińh Tin mừng đa ̃đượ c Đức Giê-su rao 

giả ng. Hai là Tin mừng về Đức Giê-su đượ c Hộ i Thańh công bố. Như vậ y, Đức Giê-su vừa là 

người rao giả ng Tin mừng, lạ i vừa là đối tượ ng củ a Tin mừng đượ c rao giả ng (x. Mc 8,38;10,29). 

+ Giê-su: có nghiã là Thiên Chúa cứu độ (x. Mt 1,21). Đức Giê-su là mộ t nhân vậ t lị ch sử  có 

thậ t, quê tạ i làng Na-gia-ret́ miền Ga-li-lê (x. Mc 1,9), làm nghề thợ  mộ c, là con củ a bà Ma-ri-a, 

là anh em bà con với cać ông Gia-cô-bê, Giu-se, Giu-đa và Si-mon (x. Mc 6,3). + Ki-tô: Ki-tô 
hay Mê-si-a có nghiã là Đâńg đượ c xức dầu hay đượ c thańh hiêń. Trong Cự u Ước có ba chức vị  

đượ c xức dầu tâń phong là: vua, tư tê ́và ngôn sứ. Chẳ ng hạ n: Đa-vit́ đượ c ngôn sứ Sa-mu-en 

xức dầu phong làm vua (x. 1 Sm 16,13), A-a-ron đượ c Mô-sê xức dầu phong làm tư tê ́ (x. Lv 

8,12), Ê-li-sê đượ c Ê-li-a xức dầu phong làm ngôn sứ (x. 1 V 19,16). Qua câu này, Mác-cô quả  

quyêt́ Đức Giê-su chińh là Đâńg Thiên Sai hay Đâńg Mê-si-a cũng gọ i là Ki-tô mà người Do-thaí 

đang mong đợ i (x. Cv 10,38; Lc 4,18-19). + Con Thiên Chúa: Tước hiệ u Con Thiên Chúa tương 

đương với tước hiệ u Con Vua Đa-vit́ (x. Mc 14,61-62a). Với sự  xuât́ hiệ n củ a Đức Giê-su, thời đạ i 

hoàng kim củ a nhân loạ i đa ̃khở i đầu: Từ đây nhân loạ i se ̃đượ c giả i thoat́ khỏ i aćh nặ ng nề củ a 
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lề luậ t, khỏ i làm nô lệ  cho ma quỉ , nhưng đượ c trở nên con caí của Thiên Chúa (x. Mt 5,9), đượ c 

gọi Chúa là “Aṕ-ba, Ba ơi ! ” (x. Gl 4,6), đượ c nên nghi ̃ã tử củ a Thiên Chúa nhờ tin yêu kêt́ hiệ p 

với Đâńg Ki-tô (x. Gl 3,26-28). 

- (c 2-3) Lời đã chép trong sách ngôn sứ I-sai-a: Đây là mộ t đoạ n Lời Chúa trićh ra từ saćh 

ngôn sứ I-sai-a (40,3). Qua câu này, Mać-cô muốn aḿ chỉ  Đức Giê-su là Con Thiên Chúa. Người 

đượ c Thiên Chúa trao cho sứ mạng làm Mô-sê Mới củ a thời Tân Ước để  thự c hiệ n mộ t cuộ c Xuất 

Hành Mới. Người se ̃ dâñ đưa dân It́-ra-en Mới là Hộ i Thańh vượ t qua sa mạ c trần gian để về 

miền Đât́ Hứa là Nước Trời đời sau. + Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con: Vị  sứ giả  đây 

chińh là Gio-an Tẩ y giả . Ông đa ̃đượ c trao sứ mạng tiền hô, nghĩa là công việc của người đi 

trước hô to lên cho mọi người biết và dẹp đường để đón Đâńg Thiên Sai sắp đêń. 

- (c 4-5) Phép rửa của Gio-an Tẩy giả: Gio-an làm pheṕ rử a để  giúp người ta tỏ lòng saḿ 

hối tội lỗi và cầu xin Chúa tha tộ i. Đồng thời, cũng để  chuẩ n bị  giúp họ  đón nhậ n ơn cứu độ  của 

Đâńg Thiên Sai. Nghi thức pheṕ rử a củ a Gio-an gồm việ c khiêm nhường xưng tộ i trước khi được 

Gio-an dim̀ miǹh dưới nước sông Gio-đan. 

- (c 7-8) Bi ́tićh Rửa tội của Đức Giê-su: Sau khi được Gio-an dìm mình dưới nước sông Gio-

đan, Đức Giê-su đa ̃đượ c Chúa Thańh Thần lâý hiǹh chim câu ngự  xuống trên mình. Qua cuộc 

thần hiện này, Người đa ̃thiêt́ lậ p bi ́tićh rử a tộ i để  ban cho những ai có lòng saḿ hối và có đức 

tin sẽ được ơn tái sinh làm con Thiên Chúa (x. Mt 28,19). Trong nghi lê ̃rử a tộ i, sau khi tuyên bố 

từ bỏ  tộ i lôĩ và tuyên xưng đức tin, người chị u pheṕ se ̃đượ c vụ chủ  sự dim̀ miǹh trong giêńg 

nước hay đượ c dộ i nước trên đầu, và còn đượ c xức dầu thańh để nên dưỡng tử  củ a Thiên Chúa. 

4. CÂU HỎI:  
1) Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô có ý nghiã thế nào?  
2) Ý nghiã của hai từ Giê-su và Ki-tô khác nhau ra sao?  
3) Vị  ngôn sứ nói tiên tri về vai trò sứ giả hay tiền sứ của Gio-an Tẩy giả về Đấng 
Thiên Sai sắp đến là ai?  
4) Phân biệt giữa phép rửa do Gio-an thực hiện với phép rửa tội do Đức Giê-su thiết 
lập giống và khác nhau như thế nào?  
5) Người giáo dân có được quyền ban phép rửa tội cho một người lương lớn tuổi 
muốn theo đạo, hay cho một trẻ mới sinh sắp chết hay không và cách thức rửa tội 
như thế nào? 

II. SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: “Có tiếng người hô trong hoang đị a: Hãy dọn săñ con đường của Đức 
Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (c 3). 

2. CÂU CHUYỆN:  

1) SÁM HỐI – ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỜC THA TỘI:  
Một hôm, vị Phó Vương xứ Naples là công tước d’ Osone khi mới lên nhậm chức, ông quyết định 
sẽ ân xá cho các tù nhân có biểu hiện sám hối thực sự. Ông đã đích thân đến thăm nhà ngục và 
xét hỏi từng người để sẽ ban lệnh ân xá cho họ. Khi được hỏi, hầu hết tù nhân đều kêu mình bị 
oan. Riêng chỉ có một người là sẵn sàng nhận tội,  và còn nói lẽ ra mình phải chịu mức án nặng 
hơn mới đáng với tội của mình. Thấy phạm nhân thành tâm nhận lỗi, vị công tước liền nói với 
anh như sau: ”Anh đã nhận mình là tội nhân đang khi nhiều người khác lại chối tội. Như vậy nhà 
tù này không hợp với anh, nên anh được ân xá và sẽ lập tức được trở về nhà”. 

Một người phàm như công tước xứ Naples mà còn có lòng thương xót và sẵn sàng tha thứ cho 
một tù nhân có lòng khiêm hạ sám hối, phương chi Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi thương xót 
lại không tha thứ lỗi lầm cho những hối nhân sám hối và quyết tâm cải tà quy chính hay sao ? 
Bởi vì nếu bản tính của loài người là kẻ yếu hèn và dễ phạm tội, thì Thiên Chúa lại là “Đấng từ bi 
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nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 
Ngài không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm” (TV 103,8-10).  

2) KHỜ DẠI VÌ ĐÃ CHỌN MỤC ĐÍCH KHÔNG PHÙ HỢP 
Một vị thiền sư Ấn giáo vào tuổi cao niên đã phát biểu cảm nghĩ về cuộc đời của ông từ nhỏ tới 
lớn đã từng trải qua như sau : 
- Lúc còn trẻ, tôi là một thiếu niên có những suy nghĩ táo bạo và đầy quyết tâm. Khi nhìn thấy 
thế giới chung quanh đầy tội lỗi gian ác, tôi đã mạnh dạn cầu nguyện với Thượng Đế như sau: 
“Lạy Chúa, xin ban cho con có đủ khôn ngoan để biến đổi thế giới tội lỗi xấu xa này nên thánh 
thiện tốt đẹp hơn”. 
- Rồi khi đến tuổi trưởng thành, tôi đã nghiệm ra rằng: Tôi đã trải qua nửa đời người rồi mà vẫn 
chưa biến đổi được ai nên tốt hơn. Lúc đó, tôi đã thay đổi lời cầu nguyện như sau: “Lạy 
Chúa,  xin cho con đủ sức biến đổi mọi người trong gia đình và bè bạn của con nên tốt hơn. Và 
như vậy đã đủ làm cho con thỏa mãn”. 
- Nhưng giờ đây đến tuổi xế chiều, “răng nong tóc bạc”, khi ngày tháng đời tôi sắp đến lúc chấm 
hết,  tôi mới nhận ra rằng: tôi đã thật khờ dại biết bao! Tôi đã chẳng làm được điều tốt nào cho 
ai cả. Bây giờ tôi chỉ còn biết khiêm tốn cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, xin giúp con đủ nghị 
lực để biến đổi chính bản thân con… Giả như tôi đã sớm hiểu biết và cầu nguyện quyết tâm như 
vậy ngay từ lúc còn trẻ, thì tôi đã không phí thời gian cách vô ích rồi”. 

3) GƯƠNG SÁNG HIỆU QUẢ HƠN LỜI GIẢNG:   
Vào thế kỷ 12, nhiều tệ đoan đã xảy ra trong nội bộ Hội thánh, nhiều bè phái đã nổi lên ở khắp 
nơi phê phán chỉ trích nếp sống xa hoa của nhiều chủ chăn trong Hội thánh. Lúc đó hai thánh 
Phan-xi-cô thành Át-si-si và thánh Đa-minh đã được Thiên Chúa sai đến với sứ mạng thức tỉnh 
và canh tân Hội thánh.  Các ngài đã không lớn tiếng phê phán bất cứ ai, nhưng luôn ý thức 
người phải ăn năn sám hối trước hết là chính bản thân các ngài. Các ngài không khoe khoang 
thành tích đã làm được, không tham lam của cải vật chất và địa vị quyền hành, không sống giả 
hình đạo đức… Tuy cả hai vị đều thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng các ngài đã từ bỏ tất cả địa vị 
danh vọng tiền của vật chất để chọn lối sống khó nghèo, hiền hòa và khiêm tốn phục vụ người 
nghèo của Chúa Giê-su trong Tin Mừng.... Thánh Đa-minh đã lập dòng “Anh em thuyết giáo” 
(OP), còn thánh Phan-xi-cô lập dòng “Anh em hèn mọn” (OFM). Các tu sĩ của hai dòng khổ tu 
này có nếp sống đơn giản: ăn mặc quần áo vải thô, ngày ngày đi chân đất qua các xóm làng 
khất thực và đến tối lo dạy giáo lý cho người lớn và trẻ em tại các nhà thờ lâu ngày bỏ hoang, tổ 
chức những tuần tĩnh tâm cho các tín hữu. Chẳng mấy chốc tiếng lành đồn xa, cuộc sống nghèo 
khó và đạo đức của các ngài đã được nhiều vị chủ chăn và các tín hữu nhận biết nể phục. Nhiều 
tội nhân và người theo lạc giáo đã được ơn Chúa hồi tâm sám hối trở về với Hội thánh Công 
giáo. Nhờ sự quyết tâm canh tân vừa bằng lời giảng kèm theo gương sáng của các vị chủ chăn, 
các tu sĩ nam nữ và các tín hữu mà con thuyền Hội Thánh đã vượt qua nhiều cơn phong ba bão 
táp có nguy cơ chìm đắm.  

3. SUY NIỆM: 
Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng hôm nay thuật lại việc Gioan Tầy Giả đã thi hành sứ mạng tiền 
hô đi trước dọn đường cho mọi người đón nhận Đấng Thiên Sai. Noi gương ngôn sứ I-sai-a xưa, 
Gio-an đã đến sông Gióc-đan rao giảng rằng: “Haỹ dọ n săñ con đường củ a Đức Chúa, sử a lối 
cho thẳ ng để  Người đi” (Mc 1,5). Ông cũng làm phép rửa cho những ai thành tâm sám hối để 
chuẩn bị đón Đấng Thiên Sai. 

1) SỨ MẠNG DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA: 
Thiên Chúa đã gọi Gio-an là con tư tế Gia-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét làm ngôn sứ và trao cho sứ 
mạng đi trước dọn đường cho người ta đón Ðấng Thiên Sai sắp đến. Gio-an đã thi hành sứ 
mạng bằng một cuộc sống khổ hạnh: mặc áo lông lạc đả, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông 
đã từ bỏ mọi tiện nghi vật chất để nêu gương sống siêu thoát hầu thi hành sứ mạng tiền hô của 
Đấng Cứu Thế. Gio-an rao giảng rằng: “Có Đâńg quyền thê ́hơn tôi đang đêń sau. Tôi không 
đańg cúi xuống cở i quai deṕ cho Người. Tôi đa ̃làm pheṕ rử a cho anh em nhờ nước. Còn Người, 
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Người se ̃làm pheṕ rử a cho anh em trong Thańh Thần” (Mc 1,7-8). Qua đó, Gio-an xác nhận rõ 
vai trò sứ giả của ông. Ông chỉ là người đi trước dọn đường cho Đấng Thiên Sai. Ông đã nói với 
mọi người rằng: Tôi không là Đấng Thiên Sai, nhưng chỉ là tiếng kêu trong hoang địa để mọi 
người dọn đường đón Người. Người cao trọng hơn tôi và là Đấng dân chúng đang trông đợi. 
Người đi trước dọn đường chắc chắn không quan trọng bằng người đến sau như Gio-an đã xác 
nhận: “Đấng đến sau tôi thì cao trọng hơn tôi!” Ông đã thực hiện đúng như lời tuyên sấm của 
Ma-la-ki-a và I-sai-a như sau: “Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta” (Ml 3,1) 
và “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng 
để Người đi” (Is 40,3). 

2) DỌN ĐƯỜNG BẰNG LỜI NÓI VÀ VIỆC LÀM: 
a) Sống sám hối – Để sửa đường cho thẳng đón Chúa đến (Lc 3,4): 
Gioan Tẩy Giả đã thực hiện lời ngôn sứ I-sai-a : “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn 
sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, 
mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho 
phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,4-6). 
b) Sống đơn giản – Để có giờ lo công việc nhà Chúa và phục vụ anh em: 
Nếp sống đơn giản làm cho chúng ta tự do và thoải mái, vì nếu sống cầu kỳ phức tạp sẽ làm 
chúng ta bận bịu và mất giờ về quần áo mặc hay về nơi ăn chốn ở hay về những tiện nghi vật 
dụng mình xài như xe cộ, tivi, tủ lạnh...   
b) Sống khiêm tốn – Để Đức Ki-tô được lớn lên trong anh em:  
Cuộc sống của người tín hữu chúng ta dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân đều có chung mục đích 
là “Làm vinh danh cho Thiên Chúa và vì phần rỗi các linh hồn” như lời Chúa Giê-su dạy các môn 
đệ cầu nguyện trong kinh Lạy Cha: “Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý 
Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Muốn thực hiện được điều này đòi chúng ta phải sống 
theo gương Gio-an là khiêm tốn qui mọi vinh quang về cho Đức Giê-su như Gioan đã trả lời cho 
các môn đệ của ông: “Chính anh em làm chứng cho Thầy là thầy đã nói: Tôi đây không phải là 
Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người… Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ 
đi” (Ga 3,28.30).  

3) CỤ THỂ CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ? 
Sau khi chứng kiến gương sáng và nghe lời Gio-an giảng, đám đông đã hỏi ông rằng: “Chúng tôi 
phải làm gì đây ?”. Gio-an đã trả lời các việc cụ thể mỗi người phải làm, tóm lại là phải hồi tâm 
và ăn ở công bình, quảng đại chia sẻ cơm áo cho người nghèo đói bất hạnh như sau:  
a) Hãy vào nơi thanh vắng: Cần tạ o mộ t bầu khi ́thinh lặ ng nộ i tâm bằng việ c môĩ ngày dành 
ra it́ phút khi vừa thức dậ y để  dâng ngày mới cho Chúa, xet́ miǹh trước lúc nghỉ  đêm, siêng 
năng dự  lê ̃và tích cực tham dự  cać buổ i tiñh tâm Mùa Vọng được tổ chức tại nhà thờ... 
b) Hãy làm cho Chúa được lớn lên: Trước khi làm một công việc gì, mỗi người hãy tự hỏi: 
Tôi làm việc này để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn hay để được nhiều người biết 
tiếng khen ngợi ? 
c) Hãy chọn sống cách đơn giản: Tránh may thêm quần aó giày deṕ mới khi không thực sự 
cần; Bớt tổ chức cać bữa liên hoan không cần thiết; Trańh đêń cać quań bia ôm hay cà-phê đèn 
mờ: Tránh lên mạng chơi game online…để tập sống đơn giản như ông Gio-an và Đức Giê-su như 
người đã nói: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 
8,20). Một người có địa vị cao chắc sẽ gây được nhiều thiện cảm nếu có lối sống đơn giản trong 
y phục, xe cộ, trang hoàng nhà cửa… kèm theo phong cách ứng xử khiêm tốn vui vẻ chân thành 
với hết những ai có dịp tiếp xúc với mình. 

4) Sống công minh chính trực: Những ai đang hành nghề buôn bán cần biết buôn ngay bán 
thật. Mỗi người chúng ta cần nói năng lễ độ trung thực và khôn ngoan tế nhị. Tránh lối thích ‘nổ” 
để cho mình trổi vượt người khác.  

5) Quảng đại chia sẻ niềm vui và tiǹh thương: Gử i thiệ p Noel cho bạ n bè và người thân thể 

hiện sự quan tâm và đi bước trước đến với tha nhân; Cùng ông già Noel đi thăm viêńg phát quà 
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các trẻ  em bụ i đời đường phố hay cać trẻ  mồ côi, các người mù lòa khuyết tật, các cụ già liệt 

giường neo đơn tại tư gia hay nhà nuôi người già... 

4. THẢO LUẬN: 1) Đến ngày tận thế, Chúa Giê-su se ̃tái lâm để biến đổi trần gian nên 

“Trời Mới Đất Mới”. Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta phải cộng tác với Chúa để biến gia 

điǹh mình ngày một an vui hạnh phúc hơn, khu xóm mình ngày một an toàn sạch đẹp 

hơn, đất nước mình ngày một văn minh, an biǹh và thị nh vượng hơn? 2) Ta cần dọn 

lòng đón chúa đến với mình thế nào trong những ngày này? 

5. NGUYỆN CẦU:  

- LẠY CHÚA CHA, Đâńg giàu lòng từ bi nhân hậ u. Xin giúp chúng con chuẩ n bị  tâm hồn tiêṕ đón 
Đâńg Ki-tô se ̃đêń: Đêń riêng trong giờ chêt́ củ a môĩ người chúng con và đêń chung trong ngày 
tậ n thê ́của toàn thể nhân loại. Xin thanh tẩ y lương tâm chúng con sạ ch mọ i điều xấu xa gian ać. 
Xin loạ i ra khỏ i con người chúng con thaí độ  ićh kỷ  tự  mañ, hậ n thù ganh ghet́ và mọ i thứ đam 
mê bât́ chińh khać, để  chúng con xứng đańg nhậ n đượ c ơn cứu độ  của Chúa Giê-su. 
- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Trong những ngày Mùa Vọ ng này, xin cho chúng con biêt́ siêng năng tham 
dự  thańh lê ̃và rước lê,̃ để  qua đó, chúng con se ̃“loan truyền việ c Chúa chị u chêt́ và tuyên xưng 
việ c Chúa sống lạ i, cho tới khi Chúa lạ i đêń”. Chúa se ̃ lạ i đêń trong đêm Giańg Sinh, trong giờ 
chêt́ củ a mỗi người chúng con và trong ngày tậ n thê ́chung của toàn nhân loạ i. Xin cho chúng 
con biết dọn lòng đón Chúa đến bằng việc thành tâm sám hối các thói hư, mỗi ngày làm ít nhất 
một việc bác ái kèm theo một lời nguyện tắt. Nhờ đó chúng con mới chu toàn được sứ mạng 
đem Chúa là niềm vui, bình an. tình thương và hạnh phúc đến cho mọi người. 

X. HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.-Đ. XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 
LM ĐAN VINH - HHTM 

 
 
 
 
 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
CN 3 MÙA VỌNG B 
Is 61,1-2a.10-11 ; 1 Tx 5,16-24 ; Ga 1,6-8.19-28 

LÀM CHỨNG VỀ ÁNH SÁNG BẰNG CÁCH CHIA SẺ NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ 

I.HỌC LỜI CHÚA 

1. TIN MỪNG: Ga 1,6-8.19-28:  

(c 6) Có một người được Chúa sai đến, tên là Gio-an. (c 7-8) Ông đến để làm chứng, 

và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh 

sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. (c 19) Và đây là lời chứng của ông 

Gio-an: Khi người Do Thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi 

ông: “Ông là ai?”. (c 20) Ông tuyên bố thẳng thắn. Ông tuyên bố rằng: “Tôi không 

phải là Đấng Ki-tô”. (c 21) Họ lại bảo ông: “Vậy thi ̀thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a 

không?” Ông nói: “Không phải”. -“Ông có phải là vị  ngôn sứ chăng?” Ông đáp: 

“Không”. (c 22) Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những 

người cử chúng tôi đến? Ông nói gi ̀ về chińh ông?”. (c 23) Ông nói: “Tôi là tiếng 

người hô trong hoang đị a: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-

sai-a đã nói. (c 24) Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. (c 

25) Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép Rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, 

cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị  ngôn sứ?”. (c 26) Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây 

làm phép Rửa trong nước. Nhưng có một vị  đang ở giữa các ông mà các ông không 
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biết. (c 27) Người se ̃đến sau tôi, và tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Người”. (c 

28) Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm 

phép Rửa. 

2. Ý CHIŃH: 
Gio-an Tẩy Giả có sứ mạng đến trước dọ n đường cho Đâńg Ki-tô Cứu Thê,́ nên còn được gọi là 
Gio-an Tiền Hô hay gio-an Tẩy Giả. Ông đa ̃ thi hành sứ mạng bằng việ c làm chứng cho Chúa 
như sau: ông xác nhận mình không phải Đấng Thiên Sai mà chỉ là “Tiêńg kêu trong sa mạ c: Hãy 
dọn đường đón Đức Chúa sắp đến” như sấm ngôn của I-sai-a. Gio-an đã nêu gương dọn đường 
bằng một nếp sống đơn giản can đảm trung thực . Gio-an cũng kêu gọi mọi người ăn năn sám 
hối để dọn lòng đón Đấng Thiên Sai. Sám hối bằng việc ăn năn thú tội và chịu phép rửa dìm 
mình trong nước sông Gio-đan. Gio-an khẳng định mình không phải Đấng Thiên Sai và xác nhận 
Đấng ấy đã đến và đang hiện diện giữa mọi người mà ông không đáng cởi quai dép cho Người.  

3. CHÚ THIĆH:  

- C 6: + Gio-an: Là con trai củ a hai ông bà Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bet́. Bà Ê-li-sa-bet́ đa ̃thụ  thai 

caćh lạ  lùng nhờ quyền năng Thiên Chúa (x. Lc 1,59-60). Tên Gio-an có nghiã là “Chúa ban ơn”. 

Tên này do sứ thần Chúa lệ nh cho ông Da-ca-ri-a trong đền thờ (x. Lc 1,13). Ngoài tên gọ i Gio-

an, ông còn có hai biệ t danh là Tiền Hô và Tẩ y Giả . Tiêǹ hô là người “đi trước dọ n đường cho 

Đâńg Ki-tô” (x. Lc 1,17); Tẩy Giả  là người “làm pheṕ Rử a cho những người đang mong chờ ơn 

cứu chuộ c It́-ra-en” (x. Lc 3,3). 

- C 20-23): + Ê-li-a: Theo saćh Ma-la-ki-a (3,1-2) và Giáo Si ̃ (48,10-11) thi ̀ Ê-li-a se ̃ trở  lạ i 

trước khi Đâńg Thiên Sai xuât́ hiệ n. Gio-an Tẩ y Giả  không nhậ n miǹh là Ê-li-a theo nghiã đen 

này. Điều này không traí ngượ c với lời Đức Giê-su khẳ ng đị nh: “Gio-an chińh là Ê-li-a, đấng phả i 

đêń trước” (x. Mt 11,14). Gio-an xuât́ hiệ n trong tinh thần củ a Ê-li-a, chứ không phả i là chińh 

con người Ê-li-a bằng xương bằng thị t. + Ngôn sứ: Thự c ra, Gio-an cũng là mộ t ngôn sứ củ a 

Thiên Chúa (x. Đnl 18,15). Nhưng ông không phả i là ngôn sứ như Mô-sê mà saćh Đệ  Nhị  Luậ t 

đa ̃nhắc đêń. + “Thê ́ông là ai...?”: Gio-an Tẩ y Giả  đa ̃trả  lời ông chỉ  là người Tiền Hô, đi trước 

dọ n đường cho Đâńg Thiên Sai. 

- C 24-27: + “Vậy tại sao ông làm phép rửa...?”: Gio-an cho biêt́: Ông chỉ  làm pheṕ rử a để  

thanh tẩ y bằng nước, chuẩ n bị  cho Đâńg Ki-tô sắp đêń. Còn Đức Ki-tô mới làm pheṕ rử a thanh 

tẩ y trong Thańh Thần. Người là Đấng quyền năng mà Gio-an không xứng đańg làm tôi tớ hầu hạ  

Người. 

4. CÂU HỎI: 1) Gio-an trong Tin mừng hôm nay là ai ? Tên Gio-an nghiã là gi ̀và do ai 

đã đặt cho ông ? 2.- Chúa Giê-su đã khẳng đị nh “Gio-an chińh là Ê-li-a, đấng phải đến 

trước” (x Mt 11,14). Vậy tại sao chính Gio-an lại nói miǹh không phải là Ê-li-a hay 

ngôn sứ? 3.- Gio-an tự xưng là gì  và tại sao lại làm phép rửa cho dân chúng ? 

 

II.SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm 

chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin”(Ga 1,6). 

2. CÂU CHUYỆN:  

1) GƯƠNG CAN ĐẢM TRUNG THỰC CỦA THÁNH GIÁO HOÀNG GIO-AN PHAO-LÔ II:  
-Trong thời gian chuẩ n bị  mở Đạ i Năm Thánh 2000, Đức thańh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đa ̃
kêu gọ i mọ i thành phần trong Hộ i thańh thành tâm saḿ hối. Vào thańg 05 năm 1995, tạ i nước 
cộ ng hòa Xeć (Tchèque), Đức thańh cha đa ̃nêu gương can đảm và trung thự c khi công khai 
thay mặt Hộ i thańh Công Giáo nhận lỗi như sau: “Hôm nay tôi, Giáo Hoàng củ a Giáo Hộ i Rôma, 
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nhân danh tất cả  những người Công giáo, tôi xin lôĩ về những lầm lôĩ đa ̃gây ra cho người không 
Công giaó trong lị ch sử  sóng gió củ a các dân tộ c âý”.  

- Thự c vậ y, trong lị ch sử  gần 2000 năm, do lỗi của một số các chủ chăn, Hộ i thańh ít nhiều đa ̃

phạm phả i mộ t số lôĩ lầm cần phải được trung thực nhìn nhận và quyết tâm saḿ hối như sau:   
+ Hội thánh cũng có mộ t phần traćh nhiệ m trong sự  phân rẽ nội bộ thành bốn tôn giáo Ki-tô 
như: Công giáo, Chińh thống, Tin lành và Anh giaó.  
+ Thời kỳ trung cổ  Hội thánh đã có lần buộc phải phát độ ng thańh chiêń để  giải phóng Đât́ 
Thańh đã bị  người Hồi giáo xâm chiêḿ trước đó. Do cuộc thánh chiến này mà đã có rất nhiều 
người của dôi bên thương vong. 
+ Thời kỳ Trung cổ, Hội thánh có toà ań “Qui Tà” để  xet́ xử  và ra những bả n ań nặng nề như kết 
án hỏa thiêu một số người hành nghề phù thủy và những người dị  giaó chống lại Hội thánh.  
+ Về phạm vi khoa học, Hội thánh có lần đã lập tòa án tôn giáo kêt́ ań oan sai cho mộ t nhà khoa 
học vô tộ i là Ga-li-lê-ô... 
Qua việc công khai thừa nhận những sai sót của Hội Thánh trong quá khứ, Đức Thánh Cha 
muốn cho thấy quyết tâm canh tân Hội thánh công giáo để giúp Hội Thánh bước vào thiên niên 
kỷ thứ ba với một tinh thần mới theo sát Tin Mừng của Chúa Giê-su hơn và phù hợp với giai 
đoạn mới của lịch sử nhân loại hơn.   

- Trong những ngày Mùa Vọng này, noi gương Đức Thańh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, mỗi tín 

hữu chúng ta cần làm gì cụ thể để chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Giáng Sinh, chờ đón Chúa 

Cứu Thế đến trong giờ chết mỗi người cũng như đến chung trong ngày cùng tận của thế giới ? 

2) CON NGƯỜI CHỈ VUI KHI CÓ THIÊN CHÚA TÌNH YÊU TRONG TÂM HỒN:  
Tại một thành phố kia có một nghệ sĩ hài nổi tiếng. Người nào dù đang buồn đến đâu, khó tính 
đến mấy nếu được xem nghệ sĩ biểu diễn thì thế nào cũng phải bật cười. 
Cũng trong thành phố ấy có một bác sĩ tâm lý nổi tiếng chữa được mọi thứ tâm bệnh. Ngày nọ 
có một người đàn ông lớn tuổi, vẻ mặt buồn rầu đến xin bác sĩ tâm lý tư vấn. Ông ta nói:  - 
Thưa bác sĩ, tôi là một con người bất hạnh. Cuộc đời tôi đầy những sự chán chường. Bác sĩ có 
cách nào làm cho tôi vui lên được không ? 
Bác sĩ tâm lý liền hỏi: Thế ông có bị túng thiếu về tiền bạc không ? 
Ông ta đáp: Thú thật, tôi là người thành đạt và khá giầu có. 
Nhà tâm lý lại hỏi tiếp: Thế còn gia đình vợ con thì sao ? 
Ông ta gật đầu thừa nhận: Tôi có một người vợ đẹp người đẹp nết và mấy đứa con ngoan 
ngoãn dễ  thương. 
Sau khi hỏi để biết thêm một số điều khác, viên bác sĩ tâm lý đã đề nghị cho ông kia một giải 
pháp: Tôi nghĩ ông nên đến xem các buổi biểu diễn của một nghệ sĩ hài nổi tiếng ngay trong 
thành phố này. Chắc chắn ông sẽ cảm thấy cười vui thỏa thích và sẽ không còn buồn nữa. 
Nhưng viên bác sĩ rất ngạc nhiên khi nghe thân chủ của mình nói : 
- Thưa bác sĩ, xin cám ơn bác sĩ. Nhưng... tôi chính là nghệ sĩ hài nổi tiếng trong thành phố mà 
bác sĩ vừa nói đó ! 
Câu chuyện nghe có vẻ nghịch lý, nhưng thực tế đúng như vậy. Một người có biệt tài chọc cười 
người khác lại là nạn nhân của sự buồn chán của bản thân mình.  Mặc dù ông ta sở hữu mọi thứ 
ưu điểm mà mọi người đều mong ước, nhưng do trong lòng không có nguồn vui thì làm sao có 
thể cảm thấy vui thực sự được ? Niềm vui đích thực chỉ đến từ nơi « Thiên Chúa là Tình yêu. Ai 
yêu thương thực sự thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy ». Chỉ những ai 
trong lòng chứa đầy tình yêu vị tha nhân ái mới cảm thấy bình an và mới vui tươi thực sự. 

3) HÃY THẮP LÊN ÁNH SÁNG TIN YÊU CHO THA NHÂN:  
Hạnh phúc là được tìm về ánh sáng. Mang hạnh phúc đến cho người khác là thắp lên cho họ ánh 
sáng hy vọng. 
Một ngày kia Mẹ Têrêsa Calcutta đến Melbourne, Australia. Mẹ đi thăm một người nghèo không 
ai biết đến. Ông sống trong một căn phòng rất tồi tệ, đồ đạc dơ bẩn ngổn ngang. Phòng không 
có cửa sổ mà cũng chẳng có lấy một bóng đèn. 
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Mẹ Têrêsa bắt tay vào thu dọn đồ đạc. Ông gắt lên: "Cứ để yên mọi thứ cho tôi". Nhưng Mẹ cứ 
tiếp tục. Sau khi mọi thứ đã ngăn nắp, Mẹ Têrêxa tìm thấy một chiếc đèn trong một góc phòng. 
Đèn bám đầy bụi, chứng tỏ lâu lắm rồi không ai đụng đến. Mẹ lau chùi sạch sẽ rồi hỏi: 
- Sao lâu nay ông không thắp đèn lên? 
- Thắp làm chi. Có ai đến thăm tôi đâu. Tôi đâu cần thấy mặt ai. 
- Thế ông có hứa sẽ thắp đèn lên khi một nữ tu của tôi đến thăm ông không? 
- Vâng, nếu tôi nghe có tiếng ai đến thì tôi sẽ thắp đèn lên. 
Từ đó, mỗi ngày, hai nữ tu của Mẹ Têrêxa đều đến thăm ông và giúp đỡ ông. Một hôm ông nói 
với một trong hai nữ tu ấy: 
- Bây giờ tự tôi đã biết thu dọn phòng tôi rồi. Nhưng xin làm ơn về nói với nữ tu đầu tiên rằng 
ngọn đèn mà Bà đã thắp lên đến nay vẫn sáng. 
Hãy thắp lên Ánh sáng Tình Yêu Thiên Chúa – Ánh sáng Chúa Kitô – Ánh sáng Lời Chúa – Ánh 
sáng Giới luật yêu thương. 
 

3. THẢO LUẬN: Noi gương mẹ Tê-rê-sa Can-quýt-ta, mỗi tín hữu sẽ làm gì cụ thể để 

chia sẻ niêm vui Giáng Sinh cho người nghèo khổ cô đơn gần nhà, để thắp lên ánh 

sáng Tình Yêu của Thiên Chúa cho những ai đang bất hạnh có được niềm vui trong 

Mùa Giáng Sinh sắp tới ?  

4. SUY NIỆM: 

1) MÙA VỌNG LÀ THỜI GIAN CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐÓN MỪNG CHÚA ĐẾN:  
Trong phụng vụ Chúa nhật thứ nhất Mủa Vọng, Tin mừng Mat-thêu đã ghi lại Lời Chúa mời gọi 
mọi người tỉnh thức: “Anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em 
đến” (Mt 24, 42). Sang đến Chúa nhật thứ II, tiếng hô của ngôn sứ I-sai-a trong hoang địa ngày 
xưa đã được Gio-an Tiền Hô thực hiện qua lời rao giảng: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức 
Chúa. Sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3,3). Hôm nay trong phụng vụ Chúa Nhật thứ III, 
thánh Phao-lô đã khuyên các tín hữu chúng ta “Hãy vui lên, vì Chúa đã gần đến” (1 Tx 5,16). Tin 
Mừng Gio-an cũng giới thiệu cho chúng ta một mẫu gương chứng nhân của ánh sáng chân lý là 
Gio-an Tẩy Giả (Ga 1,6-8.19-28).  
Gio-an là anh em bà con của Đức Giê-su. Ngay từ nhỏ, Gio-an đã từ giã cha mẹ để vào trong 
hoang địa, sống một cuộc đời đơn sơ khổ hạnh nêu gương sám hối từ bỏ tiện nghi vật chất cho 
mọi người. Trước khi Đức Giê-su xuất hiện, Gio--an đã đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-
đê rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2). Kèm theo lời giảng, Gio-an 
cũng làm phép rửa dìm các hối nhân dưới nước sông Gio-đan để tiếp nhận họ vào hàng ngũ 
nhừng người đón ơn cứu độ của Đấng Thiên Sai sắp đên. Giới lãnh đạo tôn giáo ở Giê-ru-sa-lem 
nghe biết công việc của Gio-an, liền sai một số người đến điều tra xem ông có phải là Đấng 
Thiên Sai không. Họ hỏi: "Ông là ai ?". Gio-an trả lời ông không phải là Ðấng Thiên Sai, cũng 
không phải ông Ê-li-a hay là ngôn sứ. Ông chỉ thừa nhận: “Tôi là tiếng người hô trong hoang 
địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói” (Ga 1,23). 
Chúng ta đang sống trong Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Đấng Thiên Sai 
đến. Chúa đã đến cách đây hơn hai ngàn năm để mở ra con đường cứu độ cho nhân loại. Người 
thiết lập Nước Trời và mời gọi mọi người gia nhập để được ơn cứu độ. Người đã trải qua cuộc 
khổ nạn và phục sinh để ban ơn cứu độ loài người. Người đã về trời và hứa sẽ đến lần thứ hai 
trong vinh quang vào ngày tận thế. Mùa Vọng hằng năm giúp các tín hữu chúng ta chuẩn bị tâm 
hồn đón Chúa đên ban ơn cứu độ cho chúng ta. Chúa Giê-su sẽ đến trong lề Giáng Sinh để mời 
gọi chúng ta đón rước Người vào nhà linh hồn mình. Chúa cũng sẽ đến trong giờ chết của mỗi 
người và trong ngày tận thế chung toàn nhân loại để phán xét thưởng kẻ lành vả phạt kẻ dữ. 
Vậy trong Mùa Vọng này, chúng ta phải làm gì để đón Chúa đến ban ơn cứu độ cho chúng ta ?   

2) PHẢI CHUẨN BỊ ĐÓN CHÚA ĐẾN BẰNG CÁCH NÀO ? 
- Phải đón chờ Chúa đến trong niềm vui: Thánh Phao-lô đã khuyên các tín hữu Thes-sa-lo-
ni-ca như sau: ”Anh em hãy vui mừng luôn  mãi” (1 Tx 5,16). Khi Đấng Cứu thế đến, Người 
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không chỉ chữa lành những đau đớn bệnh tật thể xác, mà còn chữa lành những bênh tật tâm 
hồn và lấp đầy những khát vọng buồn chán trong lòng chúng ta như lời tuyên sấm của I-sai-a: 
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ 
nghèo hèn, Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết 
họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 
4,18-19). Đức Ma-ri-a cũng thể hiện niềm vui khi đi thăm bà chị họ Ê-li-sa-bét. Khi được ca tụng 
là diễm phúc vì đã tin nhừng lời Chúa phán sẽ được thực hiện, Mẹ đã dâng lời kinh ngợi khen 
Thiên Chúa như sau: ”Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên 
Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47).  
Trong những ngày này, mỗi người chúng ta cũng thể hiện niềm vui chờ đón Chúa đến bằng việc 
năng đến nhà thờ dự lễ và tham dự các sinh hoạt đạo đức tĩnh tâm để hiệp cùng Mẹ Ma-ri-a ca 
tụng tình thương cứu độ của Thiên Chúa. 
- Hãy vui luôn trong Chúa: Thánh Phao-lô cũng khuyên các tín hữu như sau: “Anh em hãy vui 
luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em ! Sao cho mọi người thấy anh em 
sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến” (Pl 4,4-5).  
Trong những ngày này, mỗi người chúng ta cũng phải năng dâng lời ca tụng tình thương cứu độ 
của Chúa khi vui cũng như lúc buồn, khi thành công cũng như lúc thất bại… vì “Tất cả đều là 
hồng ân”. Chúng ta hãy luôn tin rằng: “Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng” và “qua cơn bĩ cực tới hồi 
thái lai”, vì Thiên Chúa có thể rút từ sự dữ ra sự lành. Do đó chúng ta đừng bao giờ thất vọng 
cho dù có gặp bất cứ hoàn cảnh nào, vì luôn tin có Chúa cùng đồng hành với chúng ta.  
- Hãy gặp gỡ Chúa để có niềm vui: Thai nhi Gio-an sáu tháng tuổi trong dạ mẹ đã nhảy 
mừng hân hoan khi gặp được thai nhi cứu thế Giê-su như lời bà Ê-li-sa-bét dã nói với Đức Ma-ri-
a: Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng » 
(Lc 1,44). Đức Giê-su chính là niềm vui của Thiên Chúa. Từ cung lòng Chúa Cha, Người đến đem 
tin vui cho nhân loại, giải thoát họ khỏi mọi nỗi đau khổ do tội lỗi và sự chết gây ra.  Khi Chúa 
giáng sinh tại hang đá Bê-lem, các thiên thần đã hân hoan ca hát rằng : « Vinh danh Thiên Chúa 
tên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương » (Lc 2,14).  
Nếu chúng ta có gặp thất bại cũng đừng chán nản nhưng hãy tìm đến với Chúa là niềm vui. Hãy 
cầu nguyện để chia sẻ mọi nỗi lo toan cho Chúa. Người sẽ lắng nghe và ban ơn giúp chúng ta 
tìm thấy niềm vui trong tâm hồn. Người sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta nên tốt và nhờ đó 
chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an. 
- Hãy chia sẻ niềm vui cho tha nhân cách cụ thể : Trong những ngày Mùa Vọng này, chúng 
ta hãy đón nhận Chúa Giê-su là nguồn vui bất tận, và đem chia sẻ niềm vui của Chúa đến cho 
tha nhân như lời một bài hát của nhạc sĩ Sebastian Bach : “Lạy Chúa Giê-su. Xin cho niềm vui 
trong con luôn tồn tại, để con có thể đem niềm vui ấy cho tha nhân”. Câu chuyện sau đây cho 
thấy chúng ta phải làm gì cụ thể để chia sẻ niềm vui cho tha nhân: 
Một ngày kia mẹ Tê-rê-sa Can-quýt-ta đã đến thành phố Men-bơn (Melbourne) nước Úc. Một 
hôm, mẹ đã đi thăm một ông lão nghèo không ai biết đến. Ông sống trong một căn phòng tồi 
tệ, đồ đạc ngổn ngang bụi bặm. Căn phòng không cửa sổ và tối tăm vì không một bóng đèn. Mẹ 
Tê-rê-sa liền bắt tay vào việc thu dọn đồ đạc. Ông lão kia nói to: "Xin cứ để yên cho tôi". Nhưng 
mẹ vẫn tiếp tục làm công việc quét dọn. Sau khi mọi thứ đã ngăn nắp sạch sẽ, mẹ Tê-rê-sa đã 
tìm thấy một chiếc đèn dầu nằm trong một góc phòng. Chiếc đèn bám đầy bụi bặm, chứng tỏ đã 
lâu ngày không có ai đụng đến. Mẹ liền lau chùi chiếc đen sạch sẽ rồi hỏi: “Lâu nay ông đã 
không thắp đèn phải không ?”. Ông ta đáp: “Thắp đèn làm chi ? Nào có ai thèm đến thăm tôi 
đâu ? và tôi cũng chswngr cần phải tiếp xúc nói chuyện với ai”. Mẹ lại hỏi: “Thế ông có hứa sẽ 
thắp đèn lên nếu có các nữ tu của tôi đến thăm ông không?”. Ông đáp: “Vâng, nếu tôi nghe có 
tiếng người đến thì tôi sẽ thắp đèn lên”. 
Từ đó, mỗi ngày, hai nữ tu của mẹ Tê-rê-sa được cử đến thăm ông lão và thu dọn giúp đỡ cho 
ông. Một hôm ông nói với một trong hai nữ tu ấy như sau: “Bây giờ tự tôi đã biết thu dọn phòng 
của tôi rồi. Nhưng xin chị làm ơn về nói với bà bề trên rằng: Ngọn đèn mà bà đã thắp lên trong 
ngày đầu thăm tôi, đến nay vẫn không ngừng được thắp sáng”. 
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5. LỜI CẦU:  
- LẠY CHÚA GIE-SU. Chúng con đang sống trong những ngày Mùa Vọ ng, là thời gian chờ đón 
Chúa taí lâm kiêń tạ o mộ t “Trời Mới Đât́ Mới”. Trong những ngày này, xin cho chúng con biêt́ noi 
gương Gio-an Tẩ y Giả : chuẩ n bị  đón Chúa đêń bằng cać việ c hy sinh ham̃ miǹh biể u lộ  tâm tiǹh 
saḿ hối củ a chúng con, bằng những lời độ ng viên giúp vợ  chồng, con caí, bạ n bè... sống tốt 
lành đạ o đức hơn. Nhât́ là xin cho chúng con trở  thành ánh sáng chiếu soi, khi ́cụ  biǹh an củ a 
Chúa, luôn sống tin yêu phó thać vào Chúa quan phòng và săñ sàng khiêm nhường phụ c vụ  tha 
nhân, để  nên dâú chỉ  giúp người đời nhậ n biêt́ tin theo Chúa. 
- LẠY CHÚA. Khi xưa Mẹ  Ma-ri-a đa ̃sống bać aí, xin vâng và phụ c vụ . Mẹ  đa ̃mở  cửa lòng đón 
nhậ n Ngôi Lời Nhậ p Thể  qua lời thưa “Xin Vâng” với sứ thần. Mẹ đã đem Chúa đêń thăm viêńg 
gia đình Gia-ca-ri-a để chia sẻ  niềm vui ơn cứu độ cho các thành viên trong gia đình này. Trong 
những ngày Mùa Vọ ng sắp tới, xin Chúa giúp chúng con chuẩ n bị  tâm hồn xứng đáng đón rước 
Chúa đêń với chúng con vào Đêm Giańg Sinh. Xin giúp chúng con chu toàn sứ mạng làm chứng 
cho Chúa bằng mộ t lối sống đạ o đức thực sự thể hiện qua thái độ vị  tha và chia sẻ phụ c vụ  tha 
nhân. Nhờ đó, người đời se ̃nhậ n biêt́ tin theo Chúa để cũng đượ c chia sẻ niềm vui ơn cứu độ 
với chúng con. 

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 
 LM ĐAN VINH-HHTM 

 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B 
2 Sm 7,1-5.6b-12.14a.16 ; Rm 16,25-27 ; Lc 1,26-38 

CÙNG MẸ ĐÓN CHÚA ĐẾN 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1. TIN MỪNG: Lc 1,26-38. 
(c 26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thi ̀Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến 
một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, (c 27) gặp một Trinh Nữ đã đińh hôn với 
một người tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vit́, Trinh Nữ ấy tên là Ma-ri-a. (c 28) Sứ thần 
vào nhà Trinh Nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. 
(c 29) Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghiã gi.̀ (c 30) Sứ 
thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a xin đừng sợ, vi ̀bà đẹp lòng Thiên Chúa. (c 31) Và này 
đây bà se ̃thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-su. (c 32) Người se ̃nên cao 
cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa se ̃ban cho Người ngai 
vàng vua Đa-vit́, tổ tiên Người. (c 33) Người se ̃ trị  vi ̀nhà Gia-cóp đến muôn đời, và 
triều đại của Người se ̃vô cùng vô tận”. 
(c 34) Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy se ̃xảy ra cách nào, vi ̀tôi không biết đến 
việc vợ chồng !” (c 35) Sứ thần đáp: “Thánh Thần se ̃ ngự xuống trên bà, và quyền 
năng Đấng Tối Cao se ̃rợp bóng trên bà. Vi ̀thế Đấng Thánh sắp sinh ra se ̃là thánh, se ̃
được gọi là Con Thiên Chúa”. (c 36) Kià bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy đã 
già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: Bà ấy vẫn bị  mang tiếng là hiếm 
hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (c 37) Vi ̀đối với Thiên Chúa, không có gi ̀ là 
không thể làm được”. 
(c 38) Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho 
tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

2. Ý CHIŃH:  

Câu chuyệ n truyền tin củ a sứ thần Ga-bri-el cho đức trinh nữ Ma-ri-a biể u lộ  tiǹh thương và sự  

trung tiń củ a Thiên Chúa trong công cuộ c cứu độ  loài người. Thaí độ  lắng nghe Lời Chúa, tim̀ 
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hiể u Ý Chúa và mau mắn “Xin Vâng” củ a Đức Ma-ri-a chińh là thái độ  mà cać tiń hữu cần có để  

chuẩ n bị  đón Chúa đến ban ơn cứu độ . 

3. CHÚ THIĆH:  

- (c 26) + Gáp-ri-en: là mộ t trong bả y Tổ ng Lañh thiên thần (x. Tb 12,15), trong đó ba vị  
đượ c nêu ro ̃ tên trong Cự u Ước là: Mi-ka-en, Ra-pha-en, và Gaṕ-ri-en. Tên củ a các vị  này có y ́
nghiã phù hợ p với sứ mệ nh củ a môĩ vị  như sau: Mi-ka-en nghiã là “Ai bằng Thiên Chúa?” (Đn 
12,1), Ra-pha-en nghiã là “Thiên Chúa chữa lành” (Tb 3,17) và Gáp-ri-en nghiã là “Anh hùng củ a 
Thiên Chúa” (Đn 8,16).  

- (c 27) + Trinh nữ: Từ này không xác định về đức trinh khiết của Đức Ma-ri-a, vì trinh nữ đơn 
giản chỉ là mộ t cô gaí chưa lâý chồng. Sự thanh khiết của Đức Ma-ri-a đượ c khẳng định qua lời 
thưa với sứ thần: “Việ c đó xả y ra thê ́nào đượ c, vi ̀tôi không biêt́ đêń người nam” (Lc 1,34). Sở  
di ̃trinh nữ Ma-ri-a đượ c chọ n cho thấy lời tuyên sâḿ củ a I-sai-a về một trinh nữ thụ thai và sinh 
con trai là Đấng Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đã được ứng nghiệm nơi 
Đức Ma-ri-a (x. Is 7,14 ; Mt 1,23). + Đã đińh hôn: Từ khi đińh hôn, Giu-se và Ma-ri-a đa ̃đượ c 
luật phaṕ công nhậ n là vợ  chồng, và con caí sinh ra trong thời kỳ này đượ c kể  là con chińh thức 
của hai người. Tuy nhiên, theo phong tụ c trong xã hội Do Thaí thi ̀việ c kêt́ hôn chỉ  hoàn tât́ khi 
họ  đàng trai tổ  chức lê ̃cưới đón rước cô dâu về nhà chồng (x. Mt 1,18). + Thuộc nhà Đa-vit́: 
Chi tiêt́ này thêm vào nhằm chứng minh Đức Giê-su là Đâńg Cứu Thê ́vi ̀theo sấm ngôn của I-
sai-a thì Đấng Cứu Thế phat́ xuât́ từ gốc là tổ  phụ  Giê-sê cha củ a Đa-vit́ (x. Is 11,1) và nơi sinh 
củ a Người là Bê-lem, quê hương củ a vua Đa-vit́ (x. Mk 5,1). + Ma-ri-a: hay Mi-ry-am, là tên gọ i 
củ a nhiều thiêú nữ Do thaí đương thời. Để  phân biệ t, người ta thường thêm mộ t biệ t danh sau 
tên gọ i. Chẳ ng hạ n: Ma-ri-a Mać-đa-la (x. Lc 8,2-3); Ma-ri-a Bê-ta-ni-a (x. Lc 10,39); Ma-ri-a mẹ  
Gia-cô-bê và Giô-xeṕ (x. Mt 27,56); Ma-ri-a vợ  ông Cơ-lô-pát (x. Ga 19,25); Ma-ri-a mẹ  Gio-an 
(x. Cv 12,12) và bà Ma-ri-a thân mâũ Đức Giê-su (x. Cv 1,14). 

- (c 28) + “Mừng vui lên”: Đây không phả i là caćh chào giữa những người dân biǹh thường, 
nhưng là lời chào đặ c biệ t chỉ  dành cho những người đượ c gặ p Thiên Chúa (x Dcr 9,9). + “Đầy 
ân sủng”: Tước hiệ u dành riêng cho Đức Ma-ri-a, mộ t người trong sạ ch vẹ n toàn. Ngài đa ̃đượ c 
chọ n làm Mẹ  Đâńg Cứu Thê,́ nên đa ̃đượ c Thiên Chúa ban đặ c ân Vô Nhiêm̃ Nguyên Tộ i và luôn 
có Chúa ở  cùng. 

- (c 29) + “Bà bôí rôí và tự hỏi”: Khać với thaí độ  “bôí rôí sợ hãi” củ a Da-ca-ri-a (x. Lc 1,12), 
ở  đây Ma-ri-a chỉ  ngạ c nhiên và băn khoăn về y ́nghiã củ a lời Chúa vừa mặ c khả i (x. Lc 1,34 và 
2,19). 

- (c 31) + Giê-su: nghiã là “Cứu Chúa” (x. Mt 1,21) hay “Đâńg Cứu Thê”́ (x. Lc 2,11). 

- (c 32) + Con Đâńg Tôí Cao: Đây là tước hiệ u thường đượ c áp dụ ng cho cać ông vua dòng 
tộ c Đa-vit́. Qua câu này, sứ thần aḿ chỉ  Đức Giê-su là vua thuộ c nhà Đa-vit́. Người se ̃cai trị  It́-
ra-en, và triều đạ i củ a Người se ̃vững bền maĩ maĩ. 

- (c 34) + “Việc âý xảy ra cách nào, vi ̀ tôi không ‘biêt́’ đêń người nam!”: “Biêt́” theo 
nghiã Thańh Kinh có nghiã là “sự giao hợp vợ chôǹg”. Câu thắc mắc củ a Ma-ri-a không chứng 
minh việ c Ma-ri-a đa ̃khâń hay có y ́khâń giữ miǹh đồng trinh như có người lầm tưở ng. Qua câu 
này, Ma-ri-a chỉ  thắc mắc làm sao thự c hiệ n đượ c việ c thụ  thai ngay lúc này đượ c, khi mà Ma-ri-
a mới chỉ  đińh hôn để  làm vợ  thańh Giu-se về luậ t pháp, và chưa đượ c Giu-se tổ  chức rước dâu 
về nhà. 

- (c 35) + Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuôńg trên bà...”: Sứ thần giả i thićh cho Ma-
ri-a hiể u việ c thụ  thai củ a Ma-ri-a xả y ra do quyền năng Thańh Thần, để  ứng nghiệ m lời tuyên 
sâḿ củ a I-sai-a: Đâńg Cứu Thê ́se ̃do mộ t gaí đồng trinh thụ  thai và sinh ra (x. Is 7,14). + rợp 
bóng: Kiể u nói nhắc lạ i sự  kiệ n đa ̃từng xả y ra trong sa mạ c, khi dân Do Thaí vượ t qua sa mạ c 
để  về Đất Hứa: Đức Chúa luôn hiệ n diệ n giữa dân Người bằng caćh cho cộ t mây “rợ p bóng” che 
phủ  Nhà Tạ m và Lều Hộ i Ngộ  (x. Xh 40,34-38). Ngoài ra, “rợ p bóng” cũng aḿ chỉ  sự  bang trợ  
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củ a Đức Chúa, giống như chim phượ ng hoàng sả i cańh bao phủ  và che chở  con dân It́-ra-en củ a 
Người (x. Tv 17,8).  
+ “Đâńg Thánh” săṕ sinh ra sẽ là “thánh”: “Thańh” nghiã là thuộ c về Thiên Chúa, đượ c 
hiêń “thańh” dành riêng cho Thiên Chúa để  thi hành sứ mạng cứu thê.́ 

- (c 36) + Kià bà Ê-li-sa-bét...: Sứ thần chứng minh quyền năng củ a Thiên Chúa qua việ c bà 
chị  họ  Ê-li-sa-bet́, tuy đa ̃cao tuổ i và bị  hiêḿ hoi, nhưng đa ̃đượ c Thiên Chúa ban cho đặc ân thụ  
thai con trai và tới nay đã đượ c saú thańg. 

- (c 38) +“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa”: Khi tự  nhậ n là “nữ tỳ củ a Chúa”, Ma-ri-a biể u 
lộ  đức khiêm nhường và lòng tin yêu sâu xa đối với Thiên Chúa. + “Xin Chúa cứ làm cho tôi 
như lời sứ thần nói”: Ma-ri-a đạ i diệ n nhân loạ i để  đón nhậ n ơn cứu độ  củ a Thiên Chúa. Thự c 
vậ y, ngay sau lời thưa “Xin Vâng”, Thańh Thần đa ̃tać độ ng làm cho Ma-ri-a thụ  thai, mà không 
cần tới việc tri giao vợ  chồng (x. Lc 1,34). Rồi Ngôi Lời “đa ̃xuống thê ́làm người”, nhậ p vào bào 
thai âý trở thành Đâńg “Em-ma-nu-en”, nghiã là “Thiên Chúa ở  cùng chúng ta” (x. Mt 1,23). Như 
vậ y, Đức Giê-su chỉ  có mộ t Ngôi là “Ngôi Con”, “Ngôi Hai” hay “Ngôi Lời” Thiên Chúa, nhưng lạ i 
có hai bả n tińh: vừa là Thiên Chúa vừa là người phàm. 

HỎI: Thăć măć của Đức Ma-ri-a và của ông Da-ca-ri-a (x. Lc 1,18) có giôńg nhau hay 
không?:  
ĐÁP: Cả  hai cùng đưa ra thắc mắc, nhưng trong hai tâm trạ ng khác nhau: Thắc mắc củ a Da-ca-

ri-a biểu lộ tâm trạng hoài nghi vê ̀quyêǹ năng của Thiên Chúa, nên ông đa ̃bị  phạ t cấm khẩ u 

không thể  nói đượ c. Sự  câḿ khẩ u này là dâú chỉ  bà Ê-li-sa-bet́ chắc chắn sẽ có thai cách khác 

thường (x. Lc 1,20). Còn lời thắc mắc củ a Đức Ma-ri-a biểu lộ tâm trạng tin tưởng: Ma-ri-a muốn 

tim̀ biêt́ thańh y ́Chúa để  xin vâng. Do đó, Mẹ  đa ̃đượ c sứ thần ca tụ ng là Đâńg “đầy ân phúc 

hằng làm đẹ p lòng Thiên Chúa” (x. Lc 1,30) và đượ c bà Ê-li-sa-bet́ khen ngợ i là “diêm̃ phúc, vi ̀

đa ̃tin lời Chúa phań se ̃đượ c thự c hiệ n” (x. Lc 1,45). 

4. CÂU HỎI: 1) Thánh Kinh cho biết có mấy Tổng lãnh thiên thần? Các Tổng lãnh 

thiên thần được nêu đích danh là những ai? Ý nghiã của các tên gọi của các vị  ấy là 

gi?̀ 2) Tại sao Thiên Chúa lại chọn Ma-ri-a đang là một “Trinh nữ” để làm mẹ Đấng 

Cứu Thế? 3) Lúc thưa “Xin vâng” để thụ thai Đấng Cứu Thế do quyền năng Chúa 

Thánh Thần, Đức Ma-ri-a đã kết hôn với thánh Giu-se chưa? 4) Câu thắc mắc của Đức 

Ma-ri-a khác với thắc mắc của ông Gia-ca-ri-a ra sao? 5) Sứ thần muốn nói gi ̀ qua 

câu: ”Quyền năng Đấng Tối Cao se ̃rợp bóng trên bà”? 

II.SỐNG LỜI CHÚA: 

1. LỜI CHÚA: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ 
thần nói”. 

2. CÂU CHUYỆN: ĐẾN VỚI CHÚA GIÊ-SU NHỜ MẸ MA-RI-A (AD JESUM PER MARIAM):  

Vào mộ t buổ i chiều đông lạ nh gia,́ PHUN-TƠN (FULTON OURSLER), mộ t tín hữu bị mất đức tin 

bỏ  nhà thờ nhiều năm, đang trong tâm trạ ng tuyệ t vọ ng vi ̀gặ p qua ́nhiều vâń đề khó khăn nan 

giả i. Khi đi ngang qua đạ i lộ  Nhà thờ chińh toà củ a thành phố Nữu Ước, tự  nhiên ông cả m thâý 

có mộ t sức mạ nh vô hiǹh nào đó cuốn hút ông vào nhà thờ và đẩ y đêń quỳ trước tượ ng Đức 

Mẹ . Sau mộ t lat́ im lặ ng, Phun-tơn tự  nhiên đa ̃thốt ra mộ t lời cầu nguyệ n như sau: “Lạ y Mẹ  Ma-

ri-a, có thể  chỉ  mộ t lat́ nữa thôi là con se ̃lạ i đổ i y ́để  tiêṕ tụ c bài bać chê ́diêũ cać việ c đạ o đức 

con đang làm để trở  lạ i con đường vô tiń. Nhưng bây giờ con cả m thâý tâm hồn thậ t sự biǹh an, 

dù con đang gặ p nhiều khó khăn nan giải. Xin Mẹ  cầu cùng Chúa Giê-su ban thêm đức tin cho 

con”. Ngay lúc đó Phun-tơn cả m thâý mộ t điều lạ lùng kỳ diệ u xả y ra nơi bản thân, biêń ông trở  

thành mộ t con người mới: Ông đa ̃có lại đức tin ! Từ đây, ông luôn sống kêt́ hiệ p với Mẹ  Ma-ri-a 

để  làm chứng cho Chúa Giê-su bằng mộ t cuộ c sống khiêm nhường, cậ y trông phó thać và đầy vị  

tha bać aí. Chính nhờ Mẹ mà ông đã đến được với Chúa Giê-su. 
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3. THẢO LUẬN: 1) Noi gương Thánh Mẫu Ma-ri-a xưa, mỗi tiń hữu chúng ta cần làm gi ̀

để luôn thưa “Xin Vâng” theo Thánh ý Thiên Chúa, dù gặp phải nhiều tai nạn, rủi ro, 

thất bại hay những điều trái ý cực lòng? 2) Bạn nên làm gi ̀để động viên người khác 

xin vâng ý Chúa nếu họ gặp những điều rủi ro trái ý như: thi rớt đại học, có người 

thân mới qua đời, gặp tai nạn giao thông phải nằm điều trị trong bệnh viện, làm ăn 

thua lỗ thất bại...? 

4. SUY NIỆM: LUÔN SỐNG XIN VÂNG Ý CHÚA:  

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Hội Thánh chọn Tin Mừng Lu-ca (Lc 1,26-38) về sự kiện sứ 
thần truyền tin cho Đức Ma-ri-a, qua đó trình bày cho chúng ta tiǹh thương và sự  trung tiń củ a 
Thiên Chúa trong công cuộ c cứu độ  loài người. Thaí độ  lắng nghe Lời Chúa, tim̀ hiể u Ý Chúa và 
mau mắn “Xin Vâng” củ a Đức Ma-ri-a chińh là thaí độ  mà cać tiń hữu cần có để  chuẩ n bị  đón 
Chúa đêń ban ơn cứu độ . 

1) CẢM TẠ HỒNG ÂN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA: 
- Trong Cựu Ước, sách Xuất Hành dã thuật lại: “Đám mây che phủ Lều Hội Ngộ, và vinh quang 
Đức Chúa đầy tràn Nhà Tạm” (Xh 40,34). Nhà Tạm là nơi dân Do-thái để Hòm Bia Giao Ước, 
trong đó có hai phiến đá khắc ghi mười giới răn của Thiên Chúa đã được Thiên Chúa ban cho 
dân Ít-ra-en qua ông Mô-sê trên núi Xi-nai. Hòm bia Giao Ước là hình ảnh của Đức Ma-ri-a thời 
Tân Ước. 
- Trong biến cố truyền tin, sứ thần Gáp-ri-en đã hiện đến chào kính Đức Ma-ri-a là đấng đầy ân 
sủng luôn được Thiên Chúa ở cùng. Rồi sứ thần báo tin vui Ma-ri-a đã được Thiên Chúa chọn 
làm Mẹ của hài nhi Cứu Thế Giê-su. Bấy giờ Ma-ri-a đã thắc mắc làm sao có thai được “khi 
không biết đến việc vợ chồng”. Bấy giờ sứ thần đã mặc khải cho Ma-ri-a về mầu nhiệm trinh 
thai: cô sẽ được thụ thai do quyền năng Thánh Thần, hầu ứng nghiệm sấm ngôn của I-sai-a: 
“Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en” (Is 7,14).  
- Câu chuyện sứ thần truyền tin cho Đức Ma-ri-a cho thấy tình thương và sự trung tín của Thiên 
Chúa trong chương trình cứu độ loài người. Trong những ngày này chúng ta hãy năng dâng 
những lời nguyện tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một Đấng “Em-ma-nu-en” nghĩa là 
“Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23), để chúng ta có thể gặp gỡ, tâm sự và đón nhận được 
hồng ân cứu độ do Người ban cho chúng ta.  

2) SỐNG TINH THẦN MÙA VỌNG NOI GƯƠNG ĐỨC MA-RI-A:  
Điểm nổi bật của Mẹ Ma-ri-a mà Hội Thánh muốn các tín hữu suy niệm và học tập noi gương 
trong mùa Vọng này là thái độ khiêm cung tin cậy phó thác và vâng phục thánh ý Thiên Chúa, 
thể hiện qua lời thưa “xin vâng” của Đức Mẹ.  
- “Xin vâng”: Trái với thái độ kiêu ngạo không vâng lời của E-và kết hợp với A-đam xưa trong 
vườn địa đàng, Đức Ma-ri-a là E-và Mới thời Tân Ước đã cộng tác với A-đam Mới là Chúa Giê-su 
để lắng nghe Lời Chúa, khiêm tốn tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa và cúi đầu thưa “Xin Vâng”. Ngay 
sau lời thưa này, Chúa Thánh Thần đã tác động làm cho Ma-ri-a thụ thai, như lời kinh truyền tin: 
“Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thê làm người, và ở cùng chúng tôi”. Từ đây, Đức Ma-ri-a hằng ghi 
nhớ các biến cố xảy ra và “suy đi nghi ̃lạ i trong lòng” (x. Lc 2,19). Mẹ  mang Thai Nhi đi thăm gia 
đình Gia-ca-ri-a và làm cho thai nhi Gio-an nhảy mừng trong lòng bà I-sa-ve (Lc 1,41). Nhất là 
Mẹ đã “xin vâng” khi dâng Con Yêu cho Thiên Chúa trong biến cố tử nạn và phục sinh của Chúa 
Giê-su.  
- Phó thác: Qua biến cố truyền tin, chúng ta cũng noi gương Mẹ để cậy trông phó thác mọi sự 
trong tay Chúa quan phòng. Ngày nay việ c giúp những người không tiń nhậ n biêt́ tin thờ Thiên 
Chúa, cũng như chừa cải cać thói hư nơi bản thân và xóa bỏ các tệ  nạ n xa ̃hộ i như xi-̀ke ma-túy, 
cờ bạ c đi ̃điêḿ, lừa đả o cướp giậ t... không dễ thự c hiệ n. Nhưng lại không khó trước mặt Thiên 
Chúa, vi:̀ “đối với Thiên Chúa, không có gi ̀là không thể làm đượ c” (Lc 1,37). Vậ y để  việ c tông đồ 
truyền giaó đạ t kêt́ quả , chúng ta cần noi gương Mẹ Ma-ri-a năng thưa chuyện với Chúa Giê-su 
và thực hành lời Người dạy, như trong tiệc cưới Ca-na Mẹ đã cầu bầu cho đôi tân hôn: “Họ hết 



 24 

rượu rồi” và dạy các người giúp việc phải vâng lời Chúa Giê-su: “Người bảo gì, các anh cứ việc 
làm theo” (Ga 2,3-5).  
- Tất cả đều là hồng ân: Khi gặ p sự  may lành, ta cúi đầu cảm tạ  hồng ân Chúa ban. Nhưng 
ngay cả  những lúc gặ p gian nan thử  thaćh, chúng ta cũng vâñ cả m tạ  và thưa “Xin Vâng”, vi ̀biêt́ 
rằng: mọ i sự  Chúa để  xả y ra đều hữu ićh cho phần rôĩ chúng ta, vì Chúa có thể rút từ sự dữ ra 
sự lành, Chúa không bao giờ triệt đường sống của chúng ta: “Chúa đóng cửa chính, nhưng vẫn 
mở cửa sổ” và lời thańh Phao-lô: “Tât́ cả  đều là hồng ân” (x. 1 Cr 15,10).  

5. LỜI CẦU:  

- LẠY CHÚA, chỉ  còn it́ ngày nữa là tới đạ i lê ̃Giańg Sinh. Chung quanh chúng con, người người 
đang tấp nậ p mua sắm và trang hoàng nhà cử a để  chuẩ n bị  mừng ngày đạ i lê.̃ Nhưng có le ̃điều 
Chúa muốn chúng con làm lúc này là chuẩ n bị  tâm hồn của chúng con, để  lòng chúng con trở  
thành mộ t hang đa ́thanh sạ ch và đầy tràn ańh sańg củ a Chúa, xứng đańg đón Chúa đêń thăm 
vào Đêm Giańg Sinh. Xin Chúa giúp chúng con thậ t lòng ăn năn sám hối tộ i lôĩ, quyêt́ tâm khiêm 
nhường phụ c vụ  tha nhân.  
- Nhât́ là cho chúng con biêt́ chia sẻ  tiǹh thương cho những người nghèo khổ : Cać cụ  già cô đơn 
không nơi nương tự a, cać trẻ  em khiêḿ thị  và cać người khuyêt́ tậ t, cać trẻ  mồ côi lang thang 
đầu đường xó chợ  kiêḿ sống, và hêt́ những bệ nh nhân yêú đau liệ t giường không tiền thuốc 
thang chữa trị ... Nhờ đó chúng con xứng đáng đượ c đón rước Chúa đêń ngự trong lòng chúng 
con trong lễ Giáng Sinh và ban hồng ân cứu độ  cho chúng con. 

X. HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ. XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

      LM ĐAN VINH - HHTM  

 

 
 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
LỄ GIÁNG SINH ABC - THÁNH LỄ ĐÊM  
Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14. 

TIN MỪNG TRỌNG ĐẠI CHO TOÀN DÂN 

1. LỜI CHÚA: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho 
toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đa-vit́. 
Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa” (Lc 2,10-11). 

2. CÂU CHUYỆN: 

1) CHÚA CỨU THẾ ĐÃ GIÁNG SINH CHO CHÚNG TA: 
Ở nước Nga thời trung cổ , có mộ t hoàng tử  tên là A-lêćh-xićh (Alexis) rât́ yêu qui ́những người 
nghèo khổ  bệ nh tậ t. Môĩ ngày chàng ta bỏ  nhiều thời giờ đêń nhà thăm họ  và săñ sàng giúp đỡ 
những ai cần đượ c trợ  giúp. Có điều là hoàng tử  thâý dân chúng vâñ dử ng dưng thờ ơ khi chàng 
đêń với họ . Rồi hoàng tử  để  tâm tim̀ hiể u ly ́do thi ̀đượ c biêt́ sở  di ̃dân chúng không mấy phâń 
khở i khi gặ p gỡ chàng vi ̀chàng không đaṕ ứng đượ c cać nhu cầu thự c tê ́củ a họ . Từ đó hoàng 
tử  A-lêćh-xićh âm thầm họ c hỏ i chuẩ n bị  giúp dân một caćh thiêt́ thự c hơn. 
Sau mộ t thời gian, mộ t hôm dân chúng lạ i thâý mộ t người ăn mặ c đơn sơ đêń thăm họ . Anh ta 
thuê mộ t túp lều trong hẻ m sâu làm nơi trú ngụ . Hàng ngày anh đêń từng nhà và khám bệ nh 
bốc thuốc miêñ phi ́chữa bệ nh cho cać người nghèo. Chẳ ng bao lâu sau, anh ta gây đượ c thiệ n 
cả m củ a mọ i người chung quanh. Uy tiń anh ngày mộ t gia tăng khiêń nhiều người nghe tiêńg tim̀ 
đêń nhờ anh giúp đỡ giả i quyêt́ những khó khăn họ  đang gặ p phả i. Hôm nay anh dàn xêṕ đượ c 
mộ t cuộ c tranh châṕ đât́ đai giữa hai gia điǹh. Hôm sau, anh lạ i làm cho mộ t đôi vợ  chồng sắp ly 
hôn làm hòa với nhau và yêu thương nhau như trước. Anh độ ng viên mọ i người tương trợ  lâñ 
nhau và nhờ đó ai cũng mêń anh vi ̀anh đa ̃hy sinh giúp đỡ cho họ . 
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Thậ t ra ông thầy lang âý chińh là hoàng tử  A-lêćh-xit́. Hoàng tử  đa ̃rời bỏ  cung điệ n phú qui,́ đêń 
sống giữa đaḿ dân nghèo đói dốt nat́, và sống hòa miǹh với họ . Về nhau khi biết thầy lang 
chính là hòang tử A-lếch-xít thì dân chúng càng quý trọng hòang tử hơn rất nhiều. 
Hoàng tử  A-lêćh-xit́ trong câu chuyệ n trên là hiǹh ả nh củ a Đức Giê-su Đâńg Cứu Thê.́ Người đa ̃
giańg sinh trong cả nh nghèo hèn để  chia sẻ  cả nh nghèo khó với lòai người chúng ta. Người đa ̃
yêu thương chúng ta và tình nguyện xuống trần gian để  ban cho chúng ta sự  sống đời đời. 

2) NGƯỜI VỐN DI ̃VÔ TỘI NHƯNG ĐÃ TRỞ THÀNH TỘI NHÂN VÌ CHÚNG TA: 
Mộ t vị  quan lớn gử i thiệ p mời cać người thân quen đêń dự  tiệ c mừng sinh nhậ t thât́ tuần củ a 
ông. Tất cả  quan khaćh đêń dự  buổ i liên hoan đều ăn mặ c sang trọ ng và có xe hơi đưa đón. Mộ t 
vị  quan cao tuổ i là bạ n chi ́ thân củ a chủ  tiệ c cũng đến dự . Do già yêú nên khi bước xuống xe, 
ông bị trượ t chân te ́xuống mộ t vũng nước dơ khiêń cać gia nhân gần đó cười ồ lên. Trước tiǹh 
trạ ng quần aó bị  hoen ố nước dơ, vị  quan cảm thấy xâú hổ  trước trăm con mắt nhạ o cười và 
quyết định lên xe ra về. Cać gia nhân hiện diện đã năn hỉ  hêt́ cách mà vị quan kia nhât́ đị nh 
không vào nhà dự  tiệ c. Bâý giờ chủ  nhà đượ c gia nhân cấp báo liền vộ i vàng chạ y tới. Khi ngang 
qua vuñg nước, ông lạ i cố tiǹh te ́ngã vào vũng nước và quần aó ông cũng vâý bẩ n không khać 
vị  quan khaćh kia bao nhiêu. Lần này bọ n gia nhân không ai daḿ cười nữa. Sau đó chủ  nhà đa ̃
nắm tay vị  khách quy ́kia mời vào phòng dự  tiệ c, và ông này không còn viện ly ́do gi ̀để  từ chối 
nữa. 
Việ c làm củ a chủ  nhà trong câu chuyệ n trên là hành độ ng tê ́nhị  và đầy tiǹh người, khiêń chúng 
ta hiể u đượ c phần nào lý do tại sao Đức Giê-su vốn là Con Thiên Chúa mà lạ i hạ  miǹh xuống làm 
một người phàm. Người muốn trở nên giống như chúng ta để  ban ơn cứu độ  cho chúng ta. 

3. THẢO LUẬN:  
1) Giańg Sinh là lê ̃củ a tiǹh thương. Vậ y bạ n đa ̃ làm gi ̀để  đaṕ lạ i tiǹh thương củ a Thiên Chúa 
trong những ngày qua?  
2) Tặ ng quà là mộ t hiǹh thức biể u lộ  tiǹh thương và lòng biết ơn cụ  thể , vậ y trong mùa Giáng 
Sinh này bạ n se ̃tặ ng quà gi ̀cho những người thân và những người đã giúp bạn suốt năm qua? 

4. SUY NIỆM: 

1) Đêm thánh vô cùng:  
- Vào dị p lê ̃Giańg Sinh, chúng ta lạ i đượ c nghe những bài hat́ du dương thańh thót có khả  năng 
đańh độ ng lòng người, nhât́ là bài SAI-LÂN NAI, HÔ-LI NAI (Silent Night, Holy Night), lời Việ t là 
“Đêm Thańh vô cùng, giây phút tưng bừng”. Quả  thự c, đêm Giańg Sinh thậ t là mộ t Đêm thiêng 
liêng, vi ̀là giờ phút thiêng liêng, đât́ trời hòa hợ p nhờ việ c Con Thiên Chúa giańg sinh làm người. 
Mùa Vọ ng là thời gian trông mong Đâńg Cứu Thê ́mau đêń. Hôm nay, Thiên Chúa đa ̃đáp lạ i sự 
mong mỏi của lòai người bằng việ c sai Con Mộ t Ngài xuống thế làm người, đầu thai trong lòng 
Trinh Nữ Ma-ri-a, trở  thành mộ t người giống như chúng ta mọ i đàng, chỉ trừ không có tộ i. 
- Làm sao hiể u đượ c chuyệ n đó ? Làm sao Thiên Chúa lạ i trở  thành mộ t phàm nhân yêú đuối 
nghèo nàn ? Làm sao Đâńg Vô Cùng lạ i có thể  trở  thành mộ t con người hữu hạ n ? Làm sao 
Đâńg siêu thời gian lạ i đi vào trong thời gian và chị u sự  chi phối củ a thời gian ? Làm sao Đâńg 
Tạ o Hóa hằng sống lạ i phả i trở  thành mộ t loài thụ  tạ o hay chêt́ ? Tóm lạ i: Tạ i sao Thiên Chúa lạ i 
giańg sinh làm người ? Chúng ta chỉ  có thể  trả  lời rằng: Tất cả là do Tinh Thương. 

2) Giáng Sinh là lễ của Tình Thương:  
- Vi ̀yêu thương loài người chúng ta và vi ̀muốn cứu độ  chúng ta, Con Thiên Chúa đa ̃xuống thê ́
để  ở  cùng chúng ta, để  dạ y loài người chúng ta nhậ n biêt́ Đâńg tạ o dự ng nên miǹh và mở  ra cho 
loài người mộ t con đường sống, để  về trời hưở ng hạ nh phúc với Chúa Cha. Chúa Giê-su đa ̃thể  
hiệ n tiǹh thương củ a Thiên Chúa bằng việ c thiêt́ lậ p mộ t Nước Trời là Hộ i Thańh, và đa ̃chị u chêt́ 
trên cây thậ p gia ́để  đền tộ i thay cho loài người, rồi sống lạ i để  trả  lạ i sự  sống cho loài người. 
Tóm lạ i đêm nay kỷ  niệ m “Con Thiên Chúa giańg trần làm con loài người, để  con loài người được 
nên Con Thiên Chúa”. 
- Như thê,́ lê ̃Giańg Sinh là lê ̃củ a tiǹh thương. Tin mừng trong ngày lê ̃Giańg Sinh hôm nay công 
bố sứ điệ p: Thiên Chúa yêu thương loài người nên đa ̃sai Con Mộ t xuống thê ́để  công bố cho loài 
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người biêt́ tiǹh thương bao la củ a Thiên Chúa. Người muốn chúng ta đáp lạ i tiǹh thương củ a 
Ngài bằng việ c yêu mêń Ngài và yêu thương nhau. 

3) Dấu chỉ của Đấng Thiên Sai là sự nghèo khó: 
- Chúa Giańg Sinh là mộ t Tin mừng cho mọ i người thiệ n tâm trên trần gian. Dâú chỉ  để  cać mụ c 
đồng nhậ n ra Người là “Mộ t trẻ  sơ sinh bọ c ta,̃ nằm trong mańg cỏ ”.  
- Các mụ c đồng sau khi đượ c thiên thần báo tin đa ̃lậ p tức lên đường tim̀ kiêḿ Hài Nhi và cuối 
cùng đa ̃gặ p đượ c Người. Rồi họ  lạ i đi loan Tin mừng cho kẻ  khać. Đâńg Cứu Thê ́đa ̃chọ n mang 
thân phậ n nghèo hèn đêń với nhân loạ i, để  chia sớt nôĩ khổ  đau với những người nghèo.  

4) Phải làm gì để chứng tỏ Đức Giê-su thật là Đấng Thiên Sai? :  
Ngày nay Chúa Giê-su vâñ tiêṕ tụ c đêń với chúng ta qua những dâú chỉ  khiêm tốn và nghèo hèn. 
Người trở  thành mộ t tâḿ bańh với vẻ  bề ngoài tầm thường, Người hiệ n thân trong những kẻ  tàn 
tậ t què quặ t đui mù, Người đêń trong những người nghèo khó bị  người đời hắt hủ i bỏ  rơi.  
- Trước dâú chỉ  nghèo khó này, cać chủ  quán giàu có ở  Bê-lem đa ̃xua đuổ i hai ông bà Giu-se 
Ma-ri-a khỏ i nhà trọ  của họ đang khi cać mụ c đồng nghèo hèn lạ i vui mừng đón nhận Tin mừng 
về sự giáng sinh của Người. 
- Đây là lúc chúng ta phả i xać đị nh lậ p trường, để  biêt́ miǹh thuộ c hàng người nào: Là chủ  quań 
giàu có khi thiêú lòng từ tâm xua đuổ i người nghèo ? Hay là các mụ c đồng tuy nghèo khó, 
nhưng săñ sàng đón nhậ n Tin mừng Chúa Giańg Sinh và quyết tâm đi tim̀ kiếm Chúa ? 

5. LỜI CẦU: 

- LẠY CHÚA GIÊ-SU, Caćh đây hơn 20 thê ́kỷ , Chúa đa ̃giańg sinh làm người trong âm thầm lặ ng 
le ̃giữa đêm khuya, khi người đời đang chim̀ trong giâć điệ p. Chúa đa ̃đêń với chúng con để  ban 
ơn cứu độ  cho chúng con. Chúa đêń để  dạ y loài người con đường lên trời là đường chậ t hẹ p, gai 
chông và it́ người chị u đi, nhưng lạ i là đường duy nhât́ dâñ đêń sự  sống đời đời. Chúa đêń để  
nối kêt́ mọ i người trên trần gian lạ i với nhau, trở  thành anh chị  em củ a nhau vi ̀cùng có chung 
mộ t Thiên Chúa là Cha. Hôm nay lạ i bắt đầu một mùa Giańg Sinh nữa. Trần gian rự c sańg, cờ xi ́
giăng đầy, người người nô nức mừng Chúa giańg sinh trong những bữa tiệ c vui vẻ  sang trọ ng, 
rượ u thị t ê hề. Nhưng những người lữ hành năm xưa vâñ còn đang lỡ bước và đang tiêṕ tụ c bị  
xua đuổ i ra đầu đường xó chợ  trong đêm nay, vi ̀cać chủ  quań năm xưa vâñ còn đó: Những ai đi 
xe hơi và ăn mặ c bả nh bao se ̃đượ c chủ  nhà ân cần đón tiêṕ vào trong khaćh sạ n sang trọ ng, 
còn người nghèo khó thi ̀lại bị  đuổ i ra lề đường ngủ  qua đêm ! 

- LẠY CHÚA. Xin cho chúng con biêt́ luôn nhiǹ thâý Chúa đang hiệ n thân trong những người 
nghèo khó, những cụ  già neo đơn không ai chăm sóc, những trẻ  em mồ côi bụi đời… để  chúng 
con ân cần thăm hỏ i và sẵn sàng khiêm nhường phụ c vụ  giúp đỡ họ  như phụ c vụ  chińh Chúa. 
Nhờ đó chúng con se ̃trở  nên môn đệ  đićh thự c củ a Chúa. 

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 
LM ĐAN VINH -  HHTM 

 
 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
LỄ GIÁNG SINH - THÁNH LỄ RẠNG ĐÔNG  
- Lc 2,15-20 

CHÚNG TA ĐI TÌM CON CHÚA RA ĐỜI 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1) TIN MỪNG: (Lc 2,15-20) 

Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: 
“Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết” (c. 
15). Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se cùng với Hài Nhi đặt 
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nằm trong máng cỏ (c. 16). Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi 
này (c. 17). Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên (c. 18). Còn 
bà Ma-ri-a thi ̀hàng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghi ̃lại trong lòng (c. 19). Rồi 
các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vi ̀mọi điều họ đã 
được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ (c. 20). 

2) Ý CHIŃH: 

Bài Tin Mừng lê ̃Rạ ng Đông nối tiêṕ Tin Mừng lê ̃Nử a Đêm mừng Giańg Sinh. Nộ i dung ghi lạ i 
thaí độ  củ a cać mụ c đồng sau khi đượ c sứ thần hiệ n đêń loan baó tin vui về sự  ra đời củ a Đâńg 
Cứu Thê.́ Họ  đa ̃tićh cự c đáp trả  bằng caćh vộ i va ̃rủ  nhau lên đường đi sang thành Bê-lem, để  
coi xem sự  việ c xả y ra mà Chúa mới cho biêt́. Theo lời sứ thần hướng dâñ, họ  đa ̃sớm tim̀ thâý 
Hài Nhi mới sinh nằm trong mańg cỏ  và hai ông bà Giu-se Ma-ri-a đứng bên. Rồi họ  thuậ t lạ i mọ i 
sự  từ khi đượ c sứ thần loan baó tới việ c tim̀ thâý Hài Nhi, đúng với những điều họ  đa ̃nghe biêt́. 
Cuối cùng họ  vui vẻ  về nhà, vừa đi vừa ca tụ ng tôn vinh Thiên Chúa, đa ̃ban Đâńg Cứu Thê ́
xuống cho loài người. 

II. SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: “Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với 
Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hai 
Nhi này” (Lc 2,16-17). 

2. CÂU CHUYỆN: GIÁNG SINH: MẦU NHIỆM TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA 
Vào thời trung cổ , ở  nước Nga thời trung cổ , có mộ t hoàng tử  tên là A-lêćh-xićh (Alexis) hoàng 
tử  có mộ t tiǹh thương rât́ đặ c biệ t dành cho những người nghèo khổ . Hầu như ngày nào hoàng 
tử  cũng dành ra buổ i chiều để  đi đêń cać xóm nghèo và ân cần thăm hỏ i giúp đỡ những ai gặ p 
cả nh khó khăn cơ cự c. Tuy vậ y, hoàng tử  rât́ ngạ c nhiên khi thâý dân chúng tỏ  vẻ  thờ ơ khi thâý 
chàng xuât́ hiệ n. Mộ t hôm hoàng tử  đêń gặ p mộ t vị  ẩ n si ̃nổ i tiêńg khôn ngoan để  xin chỉ  giaó 
phương caćh chinh phụ c tiǹh cả m củ a dân chúng. 
Mộ t thời gian kha ́ lâu sau đó người ta không thâý hoàng tử  xuât́ hiệ n đi thăm người nghèo. 
Nhưng rồi mộ t ngày kia, dân chúng lạ i thâý mộ t người tuổ i trung niên đêń thăm khu xóm nghèo. 
Khać với hoàng tử  trước kia ăn mặ c sang trọ ng, còn người này mặ c aó quần màu trắng đơn sơ 
giống như mộ t thầy thuốc. Ông ta thuê mộ t căn nhà biǹh thường để  ở . Rồi hàng ngày từ sańg 
sớm đa ̃ra khỏ i nhà, tay xaćh mộ t chiêć cặ p đự ng cać dụ ng cụ  y tê ́và thuốc men. Ông ta đêń 
thăm cać gia điǹh có người đau nặ ng để  khaḿ bệ nh và phat́ thuốc miêñ phi ́ chữa bệ nh. Ông 
thầy thuốc này có tài chữa bệ nh, nên rât́ nhiều bệ nh nhân bị  những chứng nan y nhưng chỉ  
đượ c ông chữa vài lần là khỏ i hẳ n. Không bao lâu, ông ta đa ̃chinh phụ c đượ c cả m tiǹh qui ́mêń 
củ a mọ i người lớn trẻ  nhỏ  trong vùng. Đây là điều mà trước đó hoàng tử  A-lêćh-xit́ không sao 
đạ t đượ c. Ông thầy thuốc kia đa ̃dần dần đượ c nhiều người tiń nhiệ m. Môĩ khi thâý ông là mọ i 
người bu lạ i chung quanh nhờ cậ y. Hôm thi ̀ông dàn hòa đượ c hai người đang tranh caĩ ẩ u đả . 
Hôm khać ông lạ i hòa giả i đượ c đôi vợ  chồng giậ n ghet́ muốn lià bỏ  nhau. Ông cũng hòa miǹh 
chơi chung và khuyên dạ y cać trẻ  em ngô ̃nghị ch dần dần trở  nên ngoan ngoañ dê ̃dạ y và họ c 
hành tâń tới. 
Thậ t ra người thầy thuốc đó không ai khać hơn là chińh hoàng tử  A-lêćh-xit́. Sau khi gặ p vị  ẩ n si,̃ 
và nghe lời khuyên củ a vị  này, hoàng tử  dành thời giờ đi họ c nơi mộ t thầy thuốc lành nghề 
khoả ng mười năm. Sau khi thành tài, hoàng tử  đa ̃ rời bỏ  cung điệ n, đêń sống hòa miǹh giữa 
xóm lao độ ng nghèo khó, trở  thành mộ t người như họ  và yêu thương phụ c vụ  họ  tậ n tiǹh. Chińh 
tiǹh thương kèm theo sự  khiêm hạ  và hy sinh củ a hoàng tử , đa ̃đem lạ i kêt́ quả  tốt đẹ p: Hoàng 
tử  đa ̃ chinh phụ c đượ c tiǹh cả m yêu mêń kińh trọ ng củ a thần dân, đặ c biệ t là những người 
nghèo khổ  bât́ hạ nh. 

3. SUY NIỆM: 
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- Hoàng tử  A-lêćh-xit́ trong câu chuyệ n chińh là hiǹh ả nh củ a Đâńg Cứu Thê ́ là Chúa Giê-su. 
Người đa ̃ yêu thương nhân loạ i chúng ta và đa ̃ từ trời cao xuống thê ́ làm mộ t người phàm. 
Người đượ c sinh ra trong thân phậ n nghèo khó, sống mộ t cuộ c đời lao độ ng vất vả  tạ i Na-da-rét 
như bao dân làng. Người đa ̃trở  thành EM-MA-NU-EN nghiã là “Thiên Chúa ở  cùng chúng ta. Quả  
thậ t: “Con Thiên Chúa đa ̃trở  nên loài người, để  làm cho con loài người trở  nên Con Thiên Chúa”. 
- Trong Mùa Giańg Sinh này, chúng ta thường thâý nhiều hang đa ́tạ i nhà thờ hay tư gia. Trong 
hang có Hài Nhi Giê-su đang nằm trong mańg cỏ , bên cạ nh là Mẹ  Ma-ri-a và thańh cả  Giu-se qui ̀
thờ lạ y. Cuñg có mâý con bò và lừa đang qui ̀ gần bên thở  hơi ấm cho Hài Nhi mới sinh. Việ c 
dự ng cać hang đa ́như trên đa ̃có từ thê ́kỷ  thê ́13. Vào năm 1223, thańh Phan-xi-cô khó khăn, 
lúc đó đang là bề trên mộ t tu việ n bên Ý. Ngài cho dọ n mộ t hang đa ́trong vườn cây ở  gần Gờ-
reć-xi-ô. Bên trong hang đa,́ ngài đặ t tượ ng Hài Nhi Giê-su nằm trên mańg cỏ , bên cạ nh là mộ t 
con bò và mộ t con lừa. Vào đêm khuya hôm lê ̃Giańg Sinh, thańh Phan-xi-cô cùng cać tu si ̃và 
dân chúng lân cậ n keó nhau đêń đứng chung quanh hang đa.́ Bên cạ nh hang có đặ t mộ t bàn 
thờ, và thańh lê ̃đa ̃đượ c cử  hành trang nghiêm. Từ đó, việ c trưng bày hang đa ́tạ i nhà thờ và tư 
gia càng ngày càng phổ  biêń trở  thành tậ p tụ c chung củ a cả  thê ́giới. 
- Mầu Nhiệ m Giańg Sinh là caćh Thiên Chúa diêñ tả  tiǹh thương lớn lao nhất đối với nhân loạ i. 
Thiên Chúa đa ̃sai Con Mộ t xuống thê ́ làm người, trở  nên giống như chúng ta mọ i đàng, ngoạ i 
trừ không có tộ i. Người đa ̃yêu thương chúng ta đêń cùng, và biể u lộ  tiǹh yêu bằng việ c rao 
giả ng Tin Mừng Nước Trời, làm nhiều pheṕ lạ  cứu nhân độ  thê,́ lự a chọ n và huâń luyệ n cać tông 
đồ, lậ p cać Bi ́Tićh và cuối cùng săñ lòng chị u chêt́ nhụ c nha ̃ trên cây thậ p giá để  đền tộ i thay 
cho chúng ta, và sống lạ i để  ban lạ i sự  sống cho chúng ta. Người đa ̃mở  ra con đường lên trời 
cho chúng ta. Đó là con đường yêu thương, quên miǹh và phụ c vụ . Đó là châṕ nhậ n “Qua đau 
khổ  tử  nạ n vào vinh quang phụ c sinh”. Người mời gọ i chúng ta haỹ từ bỏ  miǹh, vać thậ p gia ́
miǹh hàng ngày mà đi theo. Nêú ta cùng chêt́ với Người, ta se ̃đượ c sống lạ i với Người, và sau 
này se ̃cùng đượ c hưở ng hạ nh phúc viñh viêñ trên thiên đàng với Người. 

4. THẢO LUẬN: Sau khi được sứ thần loan báo tin vui, các mục đồng đã vội vã lên 
đường đi Bê-lem để tim̀ Hài Nhi Cứu Thế. Sau khi gặp Người, họ đã thuật lại những gi ̀
mắt thấy tai nghe. Còn chúng ta, trong những ngày này chúng ta se ̃ làm gi ̀để loan 
báo Tin Mừng Chúa Giáng Sinh cho các bạn bè và những người chưa nhận biết Chúa? 

5. LỜI NGUYỆN 
- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Chúa mang ơn cứu độ  xuống cho trần gian. Nhưng loài người chúng con chỉ  
đón nhậ n đượ c ơn cứu độ  củ a Chúa nêú chúng con biêt́ đi tim̀ kiêḿ Chúa. Chúa luôn phat́ ra tiń 
hiệ u để  mời gọ i và không ngừng chờ mong chúng con đaṕ trả . Xin cho chúng con biêt́ noi gương 
cać mụ c đồng: hối hả  rủ  nhau đi sang Bê-lem để  tim̀ Hài Nhi Cứu Thê ́mới sinh mà họ  mới đượ c 
sứ thần baó tin. 
- LẠY CHÚA. xin cho chúng con trở  thành những ông già No-en đầy lòng nhân aí, luôn săñ sàng 
cho đi mộ t nụ  cười thân aí, mộ t lời độ ng viên an ủ i, mộ t món quà chứa đự ng tiǹh người. Xin cho 
chúng con biêt́ đêń vói những người bât́ bạ nh để  chia sẻ  tiǹh thương cho họ . Ước gi ̀niềm vui 
trong ngày mừng Chúa Giańg Sinh không dừng lạ i ở  những củ a cả i vậ t chât́ hào nhoáng bên 
ngoài, nhưng ở  tiǹh người đượ c nhân lên maĩ, đượ c nối kêt́ thành vòng tay lớn, xây dự ng mộ t 
thê ́giới ngày mộ t biǹh an thị nh vượ ng và đầy tràn hạ nh phúc. 

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON  

LM ĐAN VINH - HHTM 
 

HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
CN SAU LỄ GIÁNG SINH - LỄ THÁNH GIA B 
Hc 2,3-6,12-14; Cl 3,12-21; Lc 2,22-40 

MÁI ẤM HẠNH PHÚC CỦA THÁNH GIA NA-DA-RET 
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I.HỌC LỜI CHÚA 

1.TIN MỪNG : Lc 2, 22-40: 

(22) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse 
đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, (23) như đã chép trong Luật Chúa 
rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là thánh, dành cho Chúa, (24) và cũng để 
dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. (25) 
Và này đây tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ong là người công chính và 
sùng đạo. Ong những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên 
ông. (26) Ong đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết 
trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. (27) Được Thần Khí dun dủi, ông lên 
Đền Thờ vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu tòan tập tục Luật đã truyền 
liên quan đến Người, (28) thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa 
rằng: (29) Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này, được an 
bình ra đi. (30) Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, (31) Chúa đã dành sẵn cho 
muôn dân. (32) Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngọai, là vinh quang của Ítraen 
Dân Ngài”. (33) Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về 
Người. (34) Ong Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài 
Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp 
ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. (35) Còn chính 
bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm 
nhiều người phải lộ ra”. (36) Lại cũng có một ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-
en, thuộc chi tộc A-sê. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng 
được bảy năm, (37) rồi ở góa, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, 
những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. (38) Cũng vào lúc ấy, 
bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong 
chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem. (39) Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc 
như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nadarét miền Galilê. (40) Còn 
Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa 
cùng Thiên Chúa. 

2.Ý CHÍNH:  

Tin mừng ghi lại việc Đức Maria và Thánh Giuse nêu gương sáng cho các bậc cha mẹ trong việc 
tuân giữ Luật Thiên Chúa qua việc dâng Hài Nhi Giêsu cho Thiên Chúa trong Đền thờ. Tại đây 
Hài Nhi Giêsu đã tỏ mình là Con Thiên Chúa cho ông gìa Simêon và bà ngôn sứ Anna, đồng thời 
tỏ mình là phàm nhân trong hình hài một trẻ thơ yếu ớt phải tuân giữ  Luật pháp Môsê.  

3.CHÚ THÍCH: 

-C 22-24: +Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê: Luật Môsê dạy 
rằng: đàn bà sinh nở bị nhơ uế nên cần được thanh tẩy trong Đền thờ. Vì Hài Nhi Giêsu là con 
trai nên Đức Maria phải lên Đền thờ làm lễ thanh tẩy vào ngày thứ 40 sau khi sinh theo như Luật 
dạy. +bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa như đã 
chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là thánh, dành cho 
Chúa: Vì Thiên Chúa đã cứu các con trai đầu lòng của dân Do thái khỏi bị giết chết bên Ai cập 
trước biến cố Xuất Hành, nên sau này Luật Môsê qui định các con trai đấu lòng thuộc về Thiên 
Chúa và phải được dâng cho Thiên Chúa (x Xh 15, 2 và 12). +và cũng để dâng của lễ theo 
luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con:  Theo luật Môsê (Lv 12,6-
8) sản phụ phải dâng lễ vật để làm của lễ toàn thiêu và đền tội thay cho mình. Ở đây Maria dâng 
lễ vật một đôi chim câu, chứng tỏ ông bà thuộc thành phần nghèo. Việc dâng lễ vật này cho 
thấy Đức Maria có lòng khiêm tốn vâng phục Luật Chúa truyền dạy, dù Mẹ thụ thai và sinh con 
do quyền năng Thánh Thần, nên vẫn bảo tòan được đức trinh khiết. 
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-C 25-28: +Và này đây tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ong là người 
công chính và sùng đạo. Ong những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần 
hằng ngự trên ông: Simêon là một người công chính và có lòng kính sợ Thiên Chúa thể hiện 
qua việc luôn tuân giữ Luật Môsê. Ong đang chờ đợi niềm an ủi của dân Itrael là Đấng Cứu Thế 
sắp được Thiên Chúa sai đến. +Được Thần Khí dun dủi, ông lên Đền Thờ vào lúc cha mẹ 
Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu tòan tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người: 
Simêon được Thánh Thần cho biết ông sẽ được nhìn thấy Đấng Cứu Thế trước khi nhắm mắt. 
Quả thật, chính Thánh Thần đã thực hiện lời hứa khi thúc đẩy ông lên Đền thờ đúng vào lúc cha 
me Hài Nhi đưa Người lên Đền thờ dâng cho Thiên Chúa. 

-C 29-32: +Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này, được an 
bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. 
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngọai, là vinh quang của Ítraen dân Ngài”:  Khi bồng 
ẵm Hài Nhi trên tay, Simêon đã thốt lên bài ca mà ngày nay vẫn được Hội Thánh đọc trong giờ 
kinh tối mỗi ngày. Bài ca này gồm hai ý chính : Một là Simêon đã được thỏa mãn khi bồng ẵm 
Đấng Cứu Thế được hứa sẽ đến, nên ông sẵn sàng nhắm mắt trong bình an thư thái. Hai là sứ 
mệnh của Đấng Cứu Thế dành cho mọi dân tộc chứ không chỉ dành cho dân Do thái. Người sẽ 
trở thành ánh sáng chiếu soi cho muôn dân, phá tan mọi u mê tăm tối để giúp mọi người nhìn 
biết chân lý.  

-C 33-35: +Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về 
Người:Hai ông bà Giuse Maria kinh ngạc khi nghe ông già Simêon cho biết sứ mệnh cao cả của 
Hài Nhi Giêsu là cứu độ muôn dân, là ánh sáng muôn dân. Đây là điều Maria chưa nghe sứ thần 
Gáprien nói đến khi truyền tin. +Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều 
người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời 
chống báng: Simêon tiết lộ cho Maria về cách thế người đời đối xử với Chúa Kitô . Người sẽ làm 
cớ cho nhiều người bị vấp ngã hay được chỗi dậy và là mục tiêu cho người đời chống đối. Khi 
xuất hiện, Chúa Giêsu sẽ chiathế giới thành hai phe đối chọi nhau: một phe tin yêu Người. Còn 
phe kia chống đối thù ghét Người. Chính sự yêu hay ghét đó sẽ bộc lộ tâm tư bề trong của con 
người là họ đứng về phía sự công chính chân thật hay ngả theo sự bất lương dối trá. +Còn 
chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm 
tâm nhiều người phải lộ ra: Riêng bà Maria khi chứng kiến tất cả những sự thù ghét chống 
đối đó, sẽ bị đau khổ trong tâm hồn giống như bị một lưỡi gươm sắc bén đâm thâu vậy. 

-C 36-40: +Lại cũng có một ngôn sứ tên là Anna…:Bà Anna được mệnh danh là ngôn sứ 
hay tiên tri, vì bà đã làm công việc của một ngôn sứ là tuyên sấm lời Thiên Chúa để kêu gọi 
người ta sám hối và động viên họ làm việc thiện theo đường lối của Thiên Chúa. +Bà không rời 
bỏ Đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa: Bà Anna là 
một phụ nữ có lòng đạo đức khi chuyên cần phục vụ Đền thờ và năng ăn chay cầu nguyện. 
+Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết 
những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem: Bà được Thánh Thần 
soi sáng nhận biết Đấng Cứu Độ của dân Ítraen. Bà cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa và đi loan 
báo tin mừng về Hài Nhi Cứu Thế cho hết những ai đang trông chờ ơn cứu độ của dân Ítraen 
được biết. +trở về nơi cư ngụ là thành Nadarét miền Galilê: Từ đây Nadarét trở thành quê 
hương của Đức Giêsu và luôn gắn liền với tên gọi của Người. Sau này người đời sẽ gọi Người 
bằng danh hiệu Giêsu Nadarét. 

4.CÂU HỎI: 1-Bài Tin Mừng hôm nay nhằm dạy bài học gì về bản tính của Chúa 
Giêsu? 2-Luật Môsê quy định thế nào về sự nhơ uế của người phụ nữ sau khi sinh? 3- 
Luật Môsê dựa vào đâu để quy định khỏan luật về mọi con trai đầu lòng thuộc về 
Thiên Chúa nên phải dâng cho Thiên Chúa trong Đền thờ? 4-Qua lễ vật dâng cho 
Thiên Chúa để chuộc lại Hài Nhi Giêsu, chúng ta nhận biết hai ông bà Giuse Maria 
thuộc lọai người giàu có hay nghèo khó trong xã hội Do thái đương thời? 5-Ong già 
Simêon nói tiên tri về sứ mệnh của Hài Nhi Giêsu và về tương lai của Đức Maria Mẹ 
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Người? 6-Do đâu tác giả Tin mừng gán cho bà Anna danh hiệu ngôn sứ hay tiên tri? 
7-Tại sao Đức Giêsu được gọi là Giêsu Nadarét? 

II.SỐNG LỜI CHÚA: 

1.LỜI CHÚA: Ông Giu-se liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn 
sang Ai-cập (Mt 2,14) : 

2.CÂU CHUYỆN: LÀM TRƯỚC DẠY SAU: 
Một hôm có một phụ nữ dắt theo một bé gái đến gặp MA-HÁT-MA GĂNG-ĐI (Mahatma Gandi) 
để xin ông một lời khuyên, để con bà bỏ thói hay ăn quà vặt. Găng-đi liền nói : Bà hãy đem nó 
về nhà và ba tuần sau hãy mang nó trở lại đây cho tôi”. Sau đúng ba tuần, bà ta lại dắt con đến 
như đã hẹn. Bấy giờ Găng-đi đã khuyên bảo đứa bé đúng như bà mẹ đã yêu cầu, rồi cho hai mẹ 
con về. Nhưng trước khi ra về, bà mẹ nêu thắc mắc: “Thưa ngài, tôi tưởng là ngài phải làm gì 
nhiều hơn chứ. Nếu chỉ là việc cho con gái tôi một lời khuyên thì sao ngài lại bắt tôi phải chờ đến 
ba tuần làm chi?” Bấy giờ Găng-đi mới ôn tồn trả lời: “Thưa bà, lần trước nghe lời bà yêu cầu, tự 
nhiên tôi cảm thấy xấu hổ, vì chính tôi cũng đang mắc tật xấu hay ăn quà vặt như con gái bà. Vì 
thế tôi không thể khuyên cháu đừng làm điều mà chính tôi đang mắc phải. Do đó, tôi đã phải 
hẹn với bà ba tuần sau trở lại, để trong ba tuần lễ đó, tôi cố bỏ tật xấu ấy, rồi mới dám cho cháu 
bé một lời khuyên như bà đã thấy”. 

3.SUY NIỆM: 

1) THÁNH GIU-SE: GƯƠNG MẪU CỦA NGƯỜI TRƯỞNG GIA ĐÌNH : 
a) Tinh thần trách nhiệm lo cho gia đình và luôn cậy trông Thiên Chúa: Bấy giờ Hài Nhi 
Giê-su bị vua Hê-rô-đê tìm kiếm giết hại. Được sứ thần mộng báo, Giu-se đã lập tức trỗi dậy 
ngay lúc đêm tối, đem vợ con chạy trốn sang Ai-cập. Sau khi Hê-rô-đê băng hà, Giu-se lại một 
lần nữa vâng lệnh sứ thần mộng báo, đem Thánh Gia trở về làng Na-da-rét, để tránh bị ông vua 
mới là Ác-khê-lao tàn ác không kém vua cha giết hại. Qua sự kiện này, ta thấy ngày hôm nay dù 
có Chúa ở cùng, nhưng chắc chắn chúng ta cũng không tránh khỏi những cơn phong ba bão tố 
vùi dập. Có điều là thánh Giu-se đã không bao giờ ngã lòng trông cậy để nêu gương cậy trông 
cho chúng ta. 
b) Vợ chồng cùng nhau cộng tác vượt qua nghịch cảnh: Thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a 
trong quan hệ với nhau cũng không tránh khỏi có những lúc sóng gió, tưởng như con thuyền gia 
đình sắp tan vỡ. Chẳng hạn : Giu-se đã từng suy nghĩ ngày đêm và quyết định bỏ Ma-ri-a; Cũng 
có lúc hai ông bà rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, như khi hai người về quê khai nhân danh, vừa 
tới thành Bê-lem thì Ma-ri-a cũng tới lúc sinh con, mà Giu-se không sao tìm được một chỗ trọ 
cho hai người; Có những lúc Giu-se Ma-ri-a phải lo lắng, chạy đôn chạy đáo đi tìm Hài nhi bị lạc 
mà phải mất tới ba ngày mới tìm thấy con trong Đền Thờ. Nhất là có lúc Đức Ma-ri-a phải chịu 
dao sắc thâu qua trái tim, khi đứng dưới chân bên cây thập giá, chứng kiến người con yêu bị hấp 
hối và sau khi chết còn bị lưỡi đòng đâm thâu cạnh sườn… Như vậy, Thánh Gia cũng chẳng được 
ưu đãi hơn so với các gia đình khác, cũng phải trải qua nhiều nghịch cảnh… để nêu gương cho 
các gia đình tín hữu chúng ta hôm nay. Trong bất cứ hoàn cảnh nào dù khó khăn đến mấy, 
chúng ta cũng không được ngã lòng thất vọng, nhưng luôn phải vững tin vào tình thương và 
quyền năng của Chúa quan phòng. Người sẽ mau biến từ sự dữ ra sự lành. 

2) NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY RA ĐỔ VỠ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH:  
Các gia đình hôm nay cũng có nhiều nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc:  
a) Có thể do ham bài bạc như đánh đề cá độ bóng đá gây nợ nần, dẫn đến nhà tan cửa nát, vợ 
chồng ly tán, con cái nheo nhóc bỏ học để đi bụi đời. 
b) Có thể do thái độ ích kỷ và vô trách nhiệm không quan tâm lo cho gia đình dẫn đến sự bất 
bình khinh thường nhau và tranh cãi giận hờn nhau. 
c) Có thể do thói hư như rượu chè, cờ bạc, trai gái hút chích… Hoặc do cách ứng xử thiếu lịch sự 
tế nhị với nhau và với cha mẹ họ hàng đôi bên, do lối ứng xử độc đoán không tôn trọng nhau, 
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không bàn hỏi khi quyết định những vấn đề quan trọng, không thống nhất về việc nuôi nấng dạy 
dỗ con cái. 
d) Có thể do thiếu tình mến Chúa yêu người. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ tu Tê-rê-sa Can-
quýt-ta đã nói về vấn đề này như sau: “Tôi nghĩ rằng không phải ai cũng ý thức về tầm quan 
trọng của gia đình. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì chắc chắn thế giới này sẽ đổi khác”. Thậy 
vậy, thế giới băng hoại vì có quá nhiều gia đình thiếu vắng tình thương. Giới trẻ hiện nay rơi vào 
thói xấu nghiện ma túy, phần lớn là do cha mẹ đã thiếu quan tâm dạy dỗ chúng. Ước gì các gia 
đình tín hữu chúng ta trở thành những mái ấm đầy tình yêu của Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là 
Tình Yêu”.  

2) LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA ĐÌNH LUÔN SỐNG HÒA HỢP HẠNH PHÚC? 
a) Học tập nhân bản và giáo lý: Phải làm thế nào để con em chúng ta được giáo dục về các đức 
tính tự nhiên đi đôi với việc giáo dục đức tin… các bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân gia 
đình cần được học tập về bổn phận trách nhiệm của mỗi thành viên gia đình, rút kinh nghiệm từ 
các đôi vợ chồng hạnh phúc hay bất hạnh để phòng tránh và chuẩn bị cho cuộc sống chung sau 
này.  
b) Mỗi người phải có tinh thần trách nhiệm, sống đúng vai trò của mình trong gia đình là chống, 
vợ hay con cái: Một tờ báo ở Luân-đôn nước Anh đã mở một cuộc điều tra các ông chồng, yêu 
cầu họ thành thật trả lời câu hỏi: “Trong gia đình bạn, ai là người thực sự có quyền làm chủ gia 
đình ?” Kết quả cho thấy có 80% câu trả lời: “Vợ tôi làm chủ”, 19% trả lời “Mẹ vợ tôi làm chủ”. 
Chỉ có 1% trả lời: “Chính tôi làm chủ, vì vợ tôi đã qua đời !” Như vậy, không lạ gì khi thấy sau 
Hoa Kỳ, Anh quốc có số gia đình ly hôn chiếm tỷ lệ cao nhất: Mỗi năm cứ hai đám cưới thì có 
một đám ly hôn. 
c) Vợ chồng cần nuôi dưỡng tình yêu: Tình yêu có đặc điểm là hy sinh cho nhau. Cây tình yêu 
của hai vợ chồng rất cần được quan tâm khử trừ những con sâu ích kỷ khi chỉ nghĩ đến mình, 
con sâu độc đoán hẹp hòi, gàn dở khi cố chấp không chịu nhận lỗi và sửa sai, con sâu lười biếng 
bổn phận của mình và vô trách nhiệm không chịu lo kiếm tiền lo cho gia đình, con sâu tình cảm 
ngang trái vụng trộm, hoặc hay ghen bóng ghen gió… Tình yêu vợ chồng cũng cần được tưới 
bón bằng lời Chúa, lời cầu nguyện, bằng những lời khen tặng thành thật, bằng những lời yêu 
thương và những sự quan tâm và cử chỉ âm yếm dành riêng cho nhau. 
d) Vợ chồng phải tôn trọng nhau, thể hiện qua việc biết trao đổi bàn bạc với nhau trong mọi 
việc: Phải một lòng một ý về việc cư xử với tha nhân, về việc nuôi dạy con cái, về việc mua sắm 
đồ dùng trong nhà, và việc làm ăn sinh sống. Vì “Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn”, 
và: “Phu phụ hòa, gia đạo thịnh”. 
e) Hãy học sống Lời Chúa là “tập quen chịu đựng và tha thứ cho nhau” : Trong một buổi tĩnh 
tâm dành cho gia trưởng, nhưng cũng có nhiều bà vợ tham dự. Tới phần làm phép thánh giá, 
cha giảng phòng nói: “Ai có cây thánh giá cần làm phép yêu cầu mang lên gần gian cung thánh 
để được làm phép”. Bấy giờ một ông lão thay vì mang cây thánh giá thì lại cõng bà vợ bị tê liệt 
lên. Khi tới phiên, thay vì giơ cây thánh giá lên cho cha rẩy nước thánh thì ông lão lại bồng bà cụ 
lên trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ông nói: “Thưa cha, đây là thánh giá của con. Xin cha 
làm phép để con được vác thánh giá này đến trọn đời !”. 
g) Gia đình phải có Chúa hiện diện: Thực vậy, nếu gia đình thực sự có đức tin, có lòng đạo đức, 
thì sẽ thương yêu và nhường nhịn nhau. Cần dọn bàn thờ Chúa ở nơi trang trọng nhất và năng 
đọc kinh tối gia đình hằng ngày. Trong giờ kinh tối luôn có phần Lời Chúa và cầu nguyện theo 
Lời Chúa dạy. Gia đình động viên nhau sống tình yêu thương: Chồng yêu vợ, vợ yêu chồng, con 
cái thảo kính cha mẹ, anh chị em trong nhà biết nghĩ đến nhau và quan tâm làm vui lòng nhau. 
Cần năng suy niệm và thực hành lời dạy của thánh Phao-lô: “Anh em hãy mặc lấy những tâm 
tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng nhau và hãy tha thứ cho nhau, 
nếu người này có chuyện phải oán trách người kia…” (Cl 3,12-13). Trong đời sống hôn nhân gia 
đình, chắc chắn cũng sẽ có khi vui lúc buồn, khi thành công luc thất bại… Nếu gia đình có Chúa 
là Tình Yêu ngự trị thì chắc sẽ vượt qua mọi thử thách gặp phải trong cuộc sống hôn nhân gia 
đình. 
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4.THẢO LUẬN: 1) Nguyên nhân thường gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình là gì và phải làm 
gì để phòng tránh ? 2-Bạn có đồng ý với câu người ta thướng nói: “Con hư tại mẹ 
cháu hư tại bà” không? Tại sao? 

5.NGUYỆN CẦU 
 LẠY CHÚA GIÊ-SU, mỗi lần tham dự thánh lễ hôn phối, con thấy đôi tân hôn thật hạnh phúc. 
Với nét mặt rạng rỡ và trong bộ y phục trắng tinh khôi, con thấy cô dâu sánh bước bên chú rể 
tiến đến trước bàn thờ cử hành hôn lễ như đang bước vào thiên đàng hạnh phúc. Nhưng rồi với 
năm tháng qua đi, con lại thấy gia đình họ trở thành hỏa ngục trần gian, khi “kẻ thì khóc lóc, 
người lại nghiến răng”. Xin giúp các đôi vợ chồng trẻ biết duy trì được tình yêu ban đầu. Xin cho 
họ biết “cho hơn là nhận”, biết ân cần phục vụ lẫn nhau, biết quảng đại tha thứ và chịu đựng 
nhau. Nhờ đó gia đình chúng con sẽ trở thành một thiên đàng tình yêu, là dấu chỉ sau này chúng 
con sẽ cùng được hưởng hạnh phúc với nhau trên Thiên đàng. 

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON 

LM ĐAN VINH - HHTM 

 
V. TƯ LIỆU HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG HHTM TH 11/2017 

HIỆP HỘI THÁNH MẪU NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ ? 

Hiệp Hội Thánh Mẫu là một Hội Đoàn Công giáo nhằm huấn luyện Hội viên ý thức sứ 
mệnh truyền giáo và tích cực học tập để có thể tích cực góp phần vào sứ mệnh loan Tin Mừng 
của Hội Thánh. Vì thế Hiệp Hội Thánh Mẫu đã được Hội Thánh chính thức công nhận là một Hội 
Đoàn Công Giáo Tiến Hành (Thông Điệp “Bis saeculari”-“Hai thế kỷ” của Đức Pi-ô 12). Trong 
thực hành, Hiệp Hội Thánh Mẫu nhằm giúp Hội viên đạt ba mục đích sau: một là thánh hóa bản 
thân. Hai là cải thiện xã hội. Ba là phục vụ Giáo Hội. 

1) THÁNH HÓA BẢN THÂN :  
Đây là mục đích đầu tiên và quan trọng nhất, là điều kiện để đạt được hai mục đích còn lại. 

Hiệp Hội Thánh Mẫu giúp huấn luyện Hội viên trở nên những con người tốt lành và thánh thiện, 
theo gương Chúa Cha trên trời là Đấng hoàn thiện (x Mt 5,48). Hằng ngày Hội viên có bổn phận 
hiệp cùng với Mẹ Ma-ri-a sống kết hiệp với Đức Giê-su, quyết tâm lắng nghe và xin vâng theo lời 
Người dạy.  

Tuy nhiên sự thánh thiện này phải được xây dựng trên nền tảng nhân bản tự nhiên. Do đó, 
ngoài việc khuyến khích Hội viên chuyên cần cầu nguyện và năng lãnh các phép bí tích để nhận 
được ơn Thánh Thần thánh hóa, Hiệp Hội Thánh Mẫu còn áp dụng một số phương pháp chuyên 
biệt để giúp Hội viên trở nên tốt lành thánh thiện hơn, theo một tiến trình như sau : 

-Trước hết nên một người trưởng thành về nhân cách. 
-Rồi một Tín hữu có nếp sống đạo đức vững chắc. 
-Rồi nên Môn đệ đích thực của Chúa Giê-su bằng lối sống khiêm nhường yêu thương phục 

vụ. 
-Cuối cùng trở thành Tông đồ giáo dân nhiệt thành, quảng đại hiến thân phụng sự Thiên 

Chúa và phục vụ tha nhân, trong và với Đức Ki-tô noi gương Đức Trinh Nữ Ma-ri-a xưa. 

2) CẢI THIỆN XÃ HỘI : 
Mục đích thứ hai là cải thiện xã hội. Hội viên có bổn phận hội nhập vào môi trường mình 

đang sống, để như một nắm men làm dậy lên men tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng xã hội (x 
Mt 5,14-16). Tuy nhiên, để đạt được mục đích cải thiện xã hội, Hội viên cần liên kết và cộng tác 
với những người có trách nhiệm trong đạo ngoài đời và với những người thiện chí khác, để biến 
đổi xã hội mình đang sống ngày một trãt tự vệ sinh hơn, an toàn sạch đẹp hơn và công bình 
nhân ái hơn. Việc cải thiện xã hội này cần được thực hiện cách tiệm tiến, nghĩa là phải bắt đều 
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từ nơi gia đình mình, rồi đến khu xóm, cơ quan xí nghiệp mình đang làm việc… rồi mới đến 
chung xã hội. 

3) CẢM THÔNG PHỤC VỤ GIÁO HỘI : 
Mục đích thứ ba của Hiệp Hội Thánh Mẫu là phục vụ Giáo Hội. Hội viên được huấn luyện để 

tích cực dấn thân nâng đỡ phục vụ Giáo Hội, cụ thể là phục vụ Giáo Xứ của mình. Hội viên phục 
vụ Giáo Hội bằng nhiều cách, nhưng phải liên kết với các vị Chủ Chăn như sau : 

-Tôn kính vâng phục các vị Chủ Chăn: Hội viên phải cộng tác và vâng phục Đức Giáo 
Hoàng, Đức Giám Mục Giáo Phận, Linh Mục chính phó xứ, Linh Mục Giám Đốc Giám Huấn Hiệp 
Hội Thánh Mẫu… Vì các ngài được Chúa chọn để thay quyền Chúa chăm sóc đoàn chiên (x Mt 
16,19; Ga 21,15-17). 

-Khiêm tốn cộng tác với các Chủ Chăn : Hội viên phải cộng tác với các vị Chủ Chăn cách 
khiêm tốn qua việc chu toàn các công tác phục vụ Nhà thờ, các công tác mục vụ Giáo xứ và tông 
đồ bác ái khi được các ngài tín nhiệm nhờ cậy. 

-Quan tâm bênh đỡ các vị Chủ Chăn : Hội viên phải năng cầu nguyện và bảo vệ các vị 
Chủ Chăn, khôn khoan đóng góp ý kiến xây dựng, giúp các ngài nhận ra những sai lầm thiếu sót 
để vượt qua trở ngại trong các công tác mục vụ. Hội viên tuyệt đối tránh thái độ chống đối hay 
nói xấu các vị Chủ Chăn của mình. Hội viên còn phải quan tâm nâng đỡ chia sẻ tinh thần vật 
chất cho các linh mục và tu sĩ già yếu (x Lc 10,16; Mt 10,40-42), noi gương các bà đạo đức thời 
Đức Giê-su đã làm (x Lc 8,1-3). 

TÓM LẠI, Hội viên Hiệp Hội Thánh Mẫu phải trở thành chỗ dựa vững chắc, thành cánh tay 
nối dài đắc lực của các Chủ Chăn, hầu giúp các ngài chu toàn sứ mệnh làm Mục Tử coi sóc đoàn 
chiên được Chúa đã trao phó. 

 

VI. THƯ GIÃN THÁNG 12.2017 

1. KHÁC BIỆT GIỮA HAI PHÁI NAM NỮ 
1) Người đàn ông có tiền thì dễ bị hư hỏng.- Đang khi người đàn bà hư hỏng thì lại dễ có tiền. 
2) Người đàn ông chinh phục thế giới để có đàn bà.- Đang khi người đàn bà chinh phục đàn ông 
để có thế giới. 
3) Lấy lửa thử vàng.- Lấy vàng thử đàn bà.- Lấy đàn bà thử đàn ông. 

2. CHỈ LÀ ĐỂ HÀNG XÓM KHỎI NGHI NGỜ 
Có một chị vợ kia thích ca hát và anh chồng đã phải chiều ý mua về cho chị ta cả một dàn máy 
Ka-ra-o-kê mới tinh tốn nhiều tiền. Có điều không biết chị vợ ca hát thế nào mà mỗi khi chị ta 
lên giọng ca là anh chồng không ngồi trong nhà, mà lập tức ra ngòai ban công ngồi hóng gió. 
Khi được vợ vặn hỏi lý do thì anh chồng trả lời rằng: “Em cứ tiếp tục hát đi. Sở dĩ anh phải ra 
ngòai này ngồi, là để tránh cho hàng xóm khỏi nghi ngờ là quan hệ giữa hai vợ chồng chúng ta 
đang có vấn đề !”.   

3. ĐÁP ÁN THỨ TƯ 
Đôi vợ chồng nhà kia mới đi tham dự một buổi hội thảo về đề tài giáo dục con cái, trong đó diễn 
giả đề nghị các đôi vợ chồng về nhà làm một trắc nghiệm về sở thích của con cái để sẽ hướng 
nghiệp cho nó sau này. 
Sau khi về đến nhà, hai vợ chồng liền đặt lên bàn ba món đồ để trắc nghiệm xem cậu con trai 5 
tuổi của họ thích chọn món nào. Nếu nó chọn tờ giấy bạc 100 đô-la thì tương lai sau này nó sẽ 
thành một nhà tài chính ngân hàng. Nếu nó chọn cây bút xinh đẹp, thì nó sẽ trở thành một nhà 
văn nổi tiếng, còn nếu nó chọn cuốn Kinh Thánh, thì sau này sẽ trở thanh linh mục giảng đạo. 
Rồi cha mẹ hướng dẫn con đến chọn trong ba món đồ trên bàn, để lấy ra món đồ nào cậu thích 
nhất. Nhưng thật bất ngờ khi cậu bé lại chọn cả ba và ôm ba món đồ vào lòng. Trước tình huống 
ngòai dự kiến, đang khi bà vợ không biết phải sử dụng đáp án nào, thì anh chồng liền gật gật 
đầu lẩm bẩm :”Đúng rồi. Đáp án thứ tư!”. Bà vợ sốt ruột hỏi: ”Là sao hả anh?”.- “Là sau này nó 
sẽ làm nghề ăn cướp chứ còn sao nữa!”. 
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SƯU TẦM 

 
VII. NHỎ TO HỮU ÍCH THÁNG 12.2017 

9 SAI LẦM BỆNH NHÂN CAO HUYẾT ÁP THƯỜNG MẮC PHẢI KHI UỐNG THUỐC 

Dùng thuốc là quy tắc sống còn trong điều trị huyết áp cao. Thế nhưng, việc dùng thuốc không 
đúng cách lại là con dao hai lưỡi, gây nguy hiểm cho người bệnh, khiến biến chứng xuất hiện 
nhanh hơn, người bệnh chịu tác dụng phụ nhiều hơn, thậm chí sẽ gây tai biến, đột quỵ. 

1. Tự ý tăng liều thuốc 
Khi nhức đầu, khó chịu…, người bệnh cho rằng huyết áp tăng cao, rồi tự tăng liều. Trên thực tế, 
tự tăng liều thuốc có thể gây tụt huyết áp quá mức, thậm chí có thể gây trụy mạch. 
Chính vì thế, khi cảm thấy nhức đầu, khó chịu, thậm chí huyết áp có tăng nhẹ so với huyết áp 
thương ngày, ta không nên tự ý tăng liều thuốc, chỉ cần nằm nghỉ ở chỗ yên tĩnh, thoáng khí. 
Nếu không hạ huyết áp, cần đi khám để tìm nguyên nhân và điều trị đúng cách. 

2. Tự ý ngưng thuốc, mà không theo đúng liệu trình 
Nhiều người bệnh sau khi dùng thuốc điều trị, huyết áp đã nhanh chóng trở về mức bình 
thường, vì thế họ cho rằng mình đã khỏi bệnh và tự ý ngưng thuốc. Thế nhưng, khi tự ngừng 
thuốc, huyết áp có thể sẽ đột ngột tăng cao, và khi đó có uống thuốc vào cũng không kịp có tác 
dụng hữu hiệu và bệnh nhân có thể sẽ bị tai biến mạch máu não. 

3. Dùng thuốc không đúng giờ 
Việc uống thuốc điều trị cao huyết áp phải đúng giờ, đều đặn tùy thuộc theo thời gian của từng 
loại thuốc chứ không được tùy tiện uống bừa bãi. Người bệnh nên uống theo giờ chỉ định của 
bác sĩ hoặc đúng theo hướng dẫn ghi trong toa thuốc. 

4. Dùng đơn thuốc trị bệnh cao huyết áp chung với một bệnh nhân khác 
Thuốc điều trị huyết áp cao phải phù hợp với mức độ nặng nhẹ của từng người bệnh, từng giai 
đoạn của bệnh, có biến chứng hay không và các bệnh lý khác liên quan…. Cùng 1 loại thuốc có 
thể có hiệu quả với người này nhưng lại không hiệu quả với người khác, chỉ định được cho người 
bệnh này nhưng lại là chống chỉ định cho người bệnh khác. 
Vì vậy, người bệnh cần uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không dùng chung đơn 
thuốc với người bệnh khác. 

5. Không chịu đi khám bệnh định kỳ và chỉ dùng một đơn thuốc điều trị thời gian dài 
Khi cao huyết áp ngày càng nặng hơn, nó có thể làm xuất hiện hay tăng nặng thêm các bệnh lý 
khác liên quan. Vì thế, cần phải điều chỉnh thuốc, liều lượng phù hợp với từng giai đoạn. Cần 
tuân theo lịch bác sĩ hẹn khám lại theo định kỳ, không tự ý dùng mãi một đơn thuốc kéo dài. 

6. Không phối hợp đúng với chế độ ăn uống, luyện tập 
Phần lớn người huyết áp cao chủ quan cho rằng chỉ cần uống thuốc cao huyết áp là đủ, nên 
không quan tâm kiêng khem, luyện tập thể dục, khiến bệnh cao huyết áp tăng nặng hơn.  
Người bệnh cần hạn chế lượng muối nạp vào cơ thể, mỗi ngày không nên ăn quá 6g chất muối 
mặn, hạn chế ăn những món ăn có nhiều dầu mỡ,… 
Kèm theo đó, người bệnh cần vận động nhẹ nhàng, chơi một số môn thể thao đơn giản trong 
thời gian 30 – 40 phút/ngày. Có thể chọn những môn thể thao như đi bộ vừa phải, chạy bộ. 
Không nên chọn các môn thể thao vận động mạnh. 

7. Khi mắc thêm bệnh khác, chỉ lo chữa bệnh mới mà quên điều trị cao huyết áp 
Bệnh cao huyết áp không có triệu chứng rõ rệt, đôi khi người bệnh chỉ chú ý đến các bệnh khác 
như tiểu đường, rối loạn mỡ máu,... 
Đang khi đó, nếu năng kiểm tra huyết áp thì sẽ làm chậm xuất hiện hay làm giảm tiến triển của 
các bệnh này. Như vậy, đừng quên kiểm soát huyết áp khi đang chữa các bệnh khác. 

8. Người cao tuổi chưa quan tâm đúng mức việc kiểm soát huyết áp 

http://huyetapcao.vn/tang-huyet-ap-2/kien-thuc-ve-benh-tang-huyet-ap/
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Người cao tuổi thường cho rằng, khi lớn tuổi thì mạch máu bị xơ cứng nên đương nhiên sẽ bị 
cao huyết áp. Tuy vậy, các nghiên cứu y khoa đã kết luận rằng, việc điều trị cao huyết áp cho 
người cao tuổi sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và giúp gia tăng tuổi thọ. 

9. Chưa nhận thức đúng vai trò của thảo dược 
Huyết áp cao là căn bệnh cần phải điều trị suốt đời. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng thuốc tây sẽ không 
giải quyết được triệt để vấn đề. Người bệnh cần phải sử dụng phương pháp Đông - Tây y kết 
hợp, nghĩa là hãy dùng thêm các thảo dược có tác dụng điều trị huyết áp cao. 
Ưu điểm nổi bật khi kết hợp dùng thảo dược là duy trì huyết áp ổn định, hạn chế tác dụng phụ 
của việc dùng thuốc tây, phòng ngừa nguy cơ bị tai biến,… 
Những thảo dược có hiệu quả trong điều trị cao huyết áp được lưu ý là Địa Long, Nattokinase, 
Hòe Hoa, Giáng áp hợp tễ… Đây là các thảo dược quý có công dụng vừa hạ huyết áp, vừa phòng 
chống bị tai biến. 
 

SƯU TẦM 

 
 

VIII. THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 12/2017 

 
I. TIN LIÊN HỘI HHTM-TGP. 

1. SINH HOẠT LIÊN HỘI HHTM/TGP:  
BCH LH MỪNG BỔN MẠNG VÀ 60 NĂM THÀNH LẬP HHTM GX CHÂU BÌNH: 17g30 ngày 
21/11/2017, HHTM GX  Châu bình gồm 3 Xứ Đoàn là Bác Ái, Gia Đình và Rạng Đông đã mừng 
trọng thể lễ Đức Mẹ dâng mình, kỷ niệm 60 năm thành lập HHTM gx Châu Bình. Cha TGH. 
HHTM ,Ban Chấp Hành Liên Hội, BCH Liên Đoàn Bác Ái, BCH Liên Đoàn Gia Đình GP đã tới tham 
dự .Sau khi cung nghinh tượng Đức mẹ từ Nhà Xứ ra Nhà Thờ, thánh lễ đồng tế do Cha Tổng 
Giam Huấn, cha Chính Phó Xứ cùng các cha đồng tế  gồm 9 người dâng. Trước thánh lễ có nghi 
thức tuyên hứa lên bậc Hiến sinh HHTM của Hội Viên của 3 Xứ Đoàn. Tiếp đến là Nghi Thức 
Tuyên Thệ Hội Đồng Quản Trị và trao bằng Ủy Nhiệm Thư các Thành Viên Ban Chấp Hành của 
ba Xứ Đoàn. Lời Chúa trong thánh lễ nói về ý nghĩa việc dâng mình của Đức Ma-ri-a và lịch sử 
hình thành 60 năm của Hiệp Hội Thánh Mẫu GX Châu Bình. Sau thánh lễ là phàn liên hoan tại 
hội trường của GX. Cha Tổng Giám Huấn, ông Liên Hội Trưởng và hai Liên Đoàn Trưởng LĐ Bác 
Aí và LĐ Gia Đình đã lên chúc mừng và tặng quà lưu niệm 3 Xứ Đoàn. Buổi liên hoan kết thúc  
trong niềm vui hồi 20g45.  

2. MỪNG BỔN MẠNG THÁNG 12/2016 
1) Ngày 03/12 kính thánh Phanxicô Xaviê: Bổn Mạng quý Cha Giám Huấn và các Huynh 
Trưởng Liên Hội như sau: 
- Cha Phanxicô X. Trần Văn Thi  – Chính Xứ Giám Huấn HHTM Lạc Quang. 
- Ông Phanxicô X. Nguyễn Duy Hinh: Trưởng Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu Trung ương. 
- Anh Phanxicô X. Đỗ Công Minh - Trưởng Ban Nghiên Huấn Liên Hội HHTM. 
- Anh Phanxicô X. Vũ Quốc Thông - Ùy viên BCH Xứ Đoàn GĐ HHTM Lạc Quang 
 Kính chúc quý Cha, quý Ông, quý Anh nhận thánh Phanxicô Xavie làm Bổn Mạng được đầy lòng 
mến Chúa để hăng say loan báo Tin Mừng noi gương ngài. 
2) Ngày 08/12 kính Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội :  
- Bổn mạng Liên Hội HHTM TGP,  Bổn mạng Bậc Nhất Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương Và BM 
của các thành viên BCH Liên Hội sau:: 
- Chị Maria Hoàng Thị Nhiễu - Liên Hội Phó BCH LH ĐT/Liên Đoàn Gia Đình HHTM TGP. 
- Chị Maria Hoàng Thị Thanh Hương - Thủ Quỹ BCH Liên Hội TGP 
- Chị Maria Vũ Thị Thu Thủy - UV BCH Liên Hội HHTM TGP 
Kính chúc: BCH Liên Hội, Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu Trung ương và quý Hội viên Hiệp Hội 
Thánh Mẫu được thêm lòng mến chúa để nên thánh noi gương Mẹ Vô Nhiễm.  
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3. VỀ ĐÓNG GÓP BÃO LỤT : 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi văn Đọc TGP Saigon về việc quyên 
góp giúp đỡ bà con bị bão lụt Miền Trung, BCH Liên Hội đề nghị các Xứ Đoàn ngoài việc đóng 
góp theo Giáo xứ, cũng tích cực góp với danh nghĩa Hiệp Hội Thánh Mẫu. Ban Chấp Hành quyên 
góp trong nội bộ Xứ Đoàn gửi về BCH Liên Đoàn của mình, rồi chuyển về BCH Liên Hội qua chị 
Thủ Quỹ LH là Hoàng thị Thanh Hương, số ĐT 0908751702. Để Ban Chấp Hành Liên Hội sẽ tập 
trung gửi về Ca-ri-tas Tổng Giáo Phận.  

4. VỀ VIỆC TỔ CHỨC MỪNG LỄ MẸ VÔ NHIỄM 07/12/2017;  
a) Đăng ký sĩ số: Mời tất cả Hội Viên HHTM thuộc Ba Liên Đoàn về tham dự Thánh Lễ mừng Bổn 
Mạng Nhà Thờ Thánh Mẫu và Liên Hội HHTM vảo hồi 16g30 chiều Thứ Năm 07/12/2017 tại NT 
Thánh Mẫu Trung Ương. Do Đức Cha Phụ Tá Giu-se Đỗ Mạnh Hùng cùng các cha Giám Huấn 
HHTM đồng tế. Sau Thánh Lễ có buổi liên hoan mừng Bổn Mạng. Nhằm giúp Ban Tổ Chức chuẩn 
bị cho buổi liên hoan chu đáo, đề nghị BCH các Xứ Đoàn đăng ký số hội viên dự thánh lễ và số 
Hội viên có dự liên hoan sau lễ để báo về cho Thủ Quỹ BCH Liên Hội, mỗi người tham dự sẽ góp 
150 ngàn đồng. Hạn chót đăng ký là ngày 03/12/2017. 
b) Đăng ký tiết mục văn nghệ:  
  Để thêm phần vui tươi chào đón Đức Cha và quan khách, đề nghị BCH các Xứ Đoàn đăng ký 
tiết mục văn nghệ cho nhạc sĩ Quang Minh để lên chương trình góp vui khi dự liên hoan. Số ĐT 
của Nhạc sĩ Quang Minh (Ban Nghiên Huấn HHTM) là 01213454959. 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ MẸ VÔ NHIỄM : 
1) DIỄN TIẾN: Ngày 07/12/2017: 
-14g00-14g30: Tập trung các đơn vị LĐ Gia Đình HHTM, các Ban Mục Vụ GX Sao Mai và Nhà Thờ 
Thánh Mẫu, các lớp Giáo Lý Hôn Nhân nhà thò Sao Mai và Thánh Mẫu... 
- 14g30-15g45: Sơ Hồng Quế hướng dẫn tĩnh huấn đề tài: “Làm thế nào đề giữ lửa tình yêu cho 
Mái Ấm Gia Đình”.  
-15g45: Báo cáo sinh hoạt 6 tháng cuối năm của 3 LĐ (BA/HHTM, GĐ/HHTM, GT/HHTM). - Liên 
Hội Trưởng tổng kết và Cha TGH ban huấn từ 
-16g20: Dẫn lễ và xếp hàng đi rước  
-16g30: Thánh lễ trọng thể - Sau lễ tiệc liên hoan tại khuôn viên nhà thờ TM. 
2) PHÂN CÔNG: 
- Điều hành chung: Ông Giang (BCH/LH). 
- Đọc dẫn lễ: Bà Hương (BCH/LH) 
- Bài đọc 1: Bà Soi (BCH/LH).– Bài đọc 2: Nhà Thờ Thánh Mẫu 
- Lời nguyện cộng đoàn: Đại diện của BCH/LH, LĐBA, LĐGĐ, LĐGT. 
- Dâng lễ vật: LĐ Gia Đình  
- Tâm tình hiệp lễ: Chị Thủy (UV BCH/LH) 
- Chụp hình, quay phim: Ông Đoàn, Ông Thịnh(TT/LĐ GĐ)  
- Xin tiền thau: Bà Thanh Hương (BCH/LH)  
- Giữ xe: Ông Quý (NT/TM)  
- Hát lễ: Ca đoàn Học Sống Lời Chúa (LĐ/BA/TM).  
- In ấn, phụng vụ và soạn lời nguyện giáo dân: Bà Nhiễu (BCH/LH)  
- Soạn bài dẫn lễ, phút tâm tình hiệp lễ: (Theo tài liệu HHTM.) 
- Cám ơn sau lễ: Ông Lê Giang (Liên Hội Trưởng). 
3) THỨ TỰ ĐOÀN RƯỚC: 
Nhang: Ông Ngọc LĐ/GĐ/HHTM).- Sách Thánh: (BCH/LH).- Trống khẩu: (LĐ/BA/HHTM).- 
Thánh giá nến cao: (LĐ/BA/HHTM).- Cờ Liên hội: (Bà Nhiễu lo soạn trước).- Đọc sách Thánh: 
Bà Soi và Đại Diện Ban Phục Vụ NT Thánh Mẫu.- Lời nguyện cộng đoàn: Đại diện BCH/LH và 3 
Đại diện của 3 Liên đoàn.- Dâng lễ vật: LĐ/GĐ/HHTM (XĐ GĐ Hà Nội).- Tâm tình hiệp lễ: Chị 
Thủy (UV BCH/LH).- Lễ sinh.- Đoàn đồng tế: Đức Cha Phụ Tá Giuse, LM TGH/HHTM và các LM 
đồng tế. 
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4) TIẾP ĐÓN QUAN KHÁCH : Hội viên LĐ GIA ĐÌNH (Gđ Hà Nội, Sao Mai, Lạc Quang, Bắc Hà ) 
mặc áo dài đồng phục màu xanh mỗi bên 10 chị  làm hàng rào đứng từ cổng tới cửa nhà thờ. 
Trong tinh thần hiệp thông và theo Linh Đạo Hiệp Sống-Xin Vâng-Phục Vụ. Chúng tôi xin BCH 3 
Liên Đoàn và Hội Viên HHTM cùng cộng tác, để việc tổ chức Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Bổn Mạng của 
HHTM đạt kết quả tốt. 

II. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI 
1. MỪNG BỔN MẠNG: 
- Ngày 8/12: Lễ Mẹ Vô Nhiễm,bổn mạng của: 

Xứ Đoàn BAHHTM Lộc Hưng 

Xứ Đoàn BAHHTM Hợp An 
Bà Maria Phạm Thị Huệ: Hạt Trưởng Hiệp đoàn Chí đoàn BAHHTM-TGP-SG. 
Bà Maria Ngô Thị Hiếu: Thư ký Xứ đoàn BAHHTM Nam Hòa. 
Bà Maria Bùi Thị Định: Đoàn trưởng đoàn BAHHTM Nam Hưng 
Bà Maria Trần Thị Nguyệt: Thủ quỹ doàn BAHHTM Nam Hưng. 
Bà Maria Nguyễn Thị An: Thư ký đoàn BAHHTM Nam Hưng. 
Bà Maria Phạm Thị Yến: Đoàn phó nội vụ đoàn BAHHTM Lộc Hưng. 
Bà Maria Phạm Thị Cánh: Đoàn phó 1 đoàn BAHHTM Tân Sa Châu. 
Bà Maria Vũ Thị Tho: Thư ký đoàn BAHHTM Tân Sa Châu. 

- Ngày 13/12: Lễ kính thánh nữ Lucia, bổn mạng của các chị em: 
Bà Lucia Phạm Thị Liên: Đoàn trưởng đoàn BAHHTM Sao Mai. 

Bà Lucia Nguyễn Thị Thu: Thủ quỹ đoàn BAHHTM Sao Mai. 
Bà Lucia Nguyễn Thị Lan: Đoàn phó ngoại đoàn BAHHTM Học sống lời Chúa Nhà thờ Th Mẫu. 
Bà Lucia Vũ Thị Thúy Liên: Thư ký đoàn BAHHTM Học sống lời Chúa Nhà thờ Thánh Mẫu. 

BCH LĐBA HHTM-TGP-SG xin kính chúc Xứ đoàn BA Lộc Hưng và Xứ đoàn BA Hợp An cùng toàn 
thể các chị em đã nhận Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội và Thánh Lucia làm bổn mạng được tràn 
đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh Lucia. 

2. CÔNG TÁC BÁC ÁI : 

1)XỨ ĐOÀN LẠNG SƠN : 

- Thăm giáo điểm Truyền Giáo Roi Lầu : 3.000.000 

- Thăm hội viên đau liệt : 4 người 

- Thăm hội viên không sinh hoạt : 2 người 

- Quét nhà thờ 4 lần (5 người) 

- Giúp 2 chị em khó khăn : 1.500.000 

- Thăm cha hữu dưỡng : 1.500.000 

- Thăm dưỡng lão : 1.500.000 

Tổng cộng bác ái tháng 11 là  4.500.000 

2)XỨ ĐOÀN TÂN HƯNG XÓM MỚI: 

- Thăm viếng hội viên ốm đau : 2 người 

- Thăm viếng hội viên không đi sinh hoạt đoàn 

- Hiện xứ đoàn có hội viên cảm tình 6 người 

Tổng số tiền Bác Ái trong tháng 11 Là 1.760.000 đ 

3)XỨ ĐOÀN BÙI PHÁT TÂN ĐỊNH: 

- Thăm bệnh nhân 2 người . 

- Viếng xác 5 người . 
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- Đọc kinh tối gia đình trong giáo xứ 7 gia đình. 

- Tưới cây và trồng cây trong khung viên nhà thờ 2 người . 

Tổng số tiền Bác Ái tháng 11 là 3.500.000 đ. 

4)XỨ ĐOÀN CHÂU BÌNH THỦ ĐỨC: 

- Thăm bệnh nhân 30 người. 

- Viếng xác 35 người . 

- Xứ đoàn có hội viên dự bị là 4 người . 

- Bệnh nhân liệt 30 người. 

Tổng số tiền Bác Ái tháng 11 là 15 000 000 đ 

5)XỨ ĐOÀN HỌC SỐNG LỜI CHÚA CHÍ HÒA: 

- Thăm bệnh nhân 5 người . 

- Viếng xác 1 người. 

- Thăm Giáo Điểm truyền Giáo vùng sâu 700 ngàn . 

Tổng số tiền Bác Ái tháng 11 là 5.300.000 đ 

6)XỨ ĐOÀN LỘC HƯNG CHÍ HÒA: 

- Thăm bệnh nhân 5 người. 

- Viếng xác 3 người. 

- Bác Ái truyền Giáo 500 ngàn . 

- Thăm hội viên không đi sinh hoạt đoàn 10 người 

Tổng số tiền Bác Ái tháng 11 là 500 000 đ 

3. THÔNG TIN CỦA LIÊN ĐOÀN BA.HHTM : 

1)Tháng 11 BCHLĐ đã đến xứ đoàn Bùi Môn để dự buổi họp hằng tháng của xứ đoàn. Trao đổi 
và cùng nhau rút kinh nghiệm xây dựng sinh hoạt của xứ đoàn . 

2)Tháng 11 cầu cho các linh hồn. Các xứ đoàn đã cùng với các chị em hội viên lần hạt mân côi, 
viếng nghĩa trang, viếng nhà thờ, đạt biệt cầu nguyện cho các linh mục đã qua đời. 

3)Các xứ đoàn thực hiện công tác : thăm cấc cụ già neo đơn, trẻ em khuyết tật, thăm hỏi chị em 
ốm đau,… 

THƯ MỜI HỌP 

Mời các anh chị xứ Đoàn Trưởng và các thành viên BCH của các xứ đoàn 
thuocj LĐBA/HHTM đến tahm dự buổi sinh hoạt hằng tháng tại nhà thờ 
Thánh Mẫu Trung Ương : 3/5 Chữ Đồng Tử, P 7, Tân Bình vào lúc 15h00 
ngày thứ hai ngày 18/12/2017. 

Để nghị các anh chị em đến dự đầy đủ và đúng giờ . 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN 

TRƯỞNG LĐBA/HHTM 

 
III. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM/TGP: 

1. MỪNG BỔN MẠNG: 
 1)Ngày 08/12/2017 Lễ Kính Mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội Bổn mạng:  
- Xứ đoàn GĐ HHTM Bắc Hà (Củ Chi). 
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- Bà Maria Vô Nhiễm Lê Thị Thục  
- Chị Maria Vô Nhiễm Lê Thị Thu Nguyệt: Thủ Quỹ Gia đình Lộ Đức 
* Ngày 13/12 /2017 mừng Kính Thánh Lucia : Bồn mạng  
- Chị lucia Hà Thị Đào : Đoàn Phó XĐ GĐ/HHTM Hà Nội  
* Ngày  22 tháng 11 mừng kính Thánh Cecilia: Bổn mạng Ca đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu Xứ 
đoàn Lạc Quang. Anh Chị em Gia đình Xứ đoàn đã tích cực chu toàn phục vụ gi 

Liên đoàn Gia đình HHTM Tổng Giáo phận chúc mừng : 
      - Xứ Đoàn Gia đình HHTM Bắc Hà – Củ Chi.  
      - Ca đoàn HHTM Lạc Quang  
        Quý Bà, Quý Chị nhân bổn mang Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thánh nữ Lucia. Thánh nữ Cecilia . 
Kính chúc  Quý chị em Mừng Bổn mạng, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thân, chu toàn nhiệm vụ 
của người Mẹ trong Gia đinh, sồng Khiêm Nhu Thánh đức trong Giáo xứ và Bác ái yêu Chúa loan 
báo Tin mừng  Qua người nghèo. 

2. SINH HOẠT LĐ GIA ĐÌNH HHTM 
    *   DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LĐ GIA ĐÌNH HHTM TGP MỚI ĐIỀU CHỈNH: 
     1. Liên đoàn trưởng - Bà Maria Hoàng Thị Nhiễu - 0931805384 
     2. LĐ phó Nội - Ông Gieromio Nguyễn Đức Vĩnh - 976930634 
     3. Liên đoàn phó Ngoại - Ông Giuse Nguyễn văn Lệ - 0987185847 
     4. Thư ký - Bà Têresa Phạm Thị Trung - 0989209576 
     5. Thủ Quỹ - Bà Maria Trần Thị Hường - 0903956986 
     6. Tập Huấn – Ông Valentine Phạm Văn Ngọc - 0917502977 
     7. Ủy viên Phát triển - Bà Maria Nguyễn Thị Lan 
     8. Ủy Viên Phụng Vụ - Bà Maria Hoàng Thị Dung - 0987054405 
     9. Thư Ký  SH - Bà Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết - 01212019876 
   10. Ủy viên Thông Tin - Chị Maria Nguyễn Thị Thúy - 01665364243 
   11. Ủy Viên bác ái - Ông Vinh sơn Nguyễn Đức Dũng 
   12. ỦV Truyền Thông - Anh Gioan Baotixita Vũ Đình Thịnh 
 
3. CÔNG TÁC CỦA CÁC XỨ ĐOÀN tháng qua: 
1)Gia đình Hà Nội- Xóm Mới : Tổ chức đọc kinh luân phiên cầu cho linh hồn tiên nhân luân tại 
gia đình các Hội viên trong tháng 11 
2)Gia đinh Bắc Hà – Củ Chi :  
- Đọc kinh phúng viếng các LH trong Giáo Xứ 
- Thăm những người già yếu neo đơn trong Giáo Xứ. 
- Nấu cơm cho cho Thiếu nhi . 
- Quét nhà thờ. 
 3)Gia đình Hồng Ân: Chia Nhóm nhỏ đọc kinh luân phiên tại nhà  các chị em 
 4)Gia đình Caritas Lộ Đức: 
- Đọc kinh theo khu họ tại  nhà Hội viên.   
- Nấu cơm 8 ngày trong tháng 11 cho nhà  bệnh nhân trị  
- Chuẩn bị 200 phần quà lưu niệm cho gian hàng hội chợ Cho người Kém may mắn vui Giáng 
sinh vào ngày thứ bảy 16/12/2017 Tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn. Số 6 bis Tôn Đức Thắng Q1 
Tp HCM  
 5)Gia đình Châu Bình – Thủ Đức : 
 - Dự lễ , đọc kinh, phúng viếng LH hội viên Mariagoreti PHÚC mới qua đời. 
- Thăm anh Giang chồng chị Mariagoreti Phúc  Đoàn viên bị tai biến. 
- Ngày 21.11  Mừng bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình của  HHTM xứ đoàn Châu Bình, và Mừng kỷ 
niệm 60 năm thành lập  HHTM tại giáo xứ Châu Bình và đặc biệt  HHTM giáo xú Châu Binh đã 
được lãnh Phép lành của Đức Thánh Cha, ban tặng . Ban chấp hành  3 ngành : Bác ái. Gia đình , 
giới trẻ nhận Uỳ nhiệm thư nhiệm kì 2017- 2020 
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H 1  
 

 
 H2 ĐOÀN BÁC ÁI  HHTM CHÂU BÌNH 
 

 
H3  ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM CHÂU BÌNH 
 

 
H 4   ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM CHÂU BÌNHÌNH2 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=776834989170363&set=pcb.776835152503680&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=776834989170363&set=pcb.776835152503680&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=776835002503695&set=pcb.776835152503680&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=776835019170360&set=pcb.776835152503680&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=776835065837022&set=pcb.776835152503680&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=776835065837022&set=pcb.776835152503680&type=3
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H5 : BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN GĐ 
CHÚC MỪNG ĐẠI DIÊN XĐ CB 

4. CHÚC MừNG NGÂN KHÁNH :  
Thứ ba ngày 28.11.2017 : Gia đinh Châu Bình hân hoan mừng Lể ngân khánh của 3 đôi 
anh chị  của gia đình Trẻ xứ đoàn Châu Bình . 
Liên đoàn Gia đình TGP SG Chúc Mừng Quý anh chị : Mãi mãi hưởng ân phúc Thiên Chúa 
đã ban tặng cho chúng ta, ân phúc “Gia đình là mái ấm hạnh phúc lớn nhất” Chúng ta đã 
có 25 năm nay..  Vâng !  Liên đoàn GĐ hợp ý cầu nguyện xin Thiên Chúa “ God is love “ 
Chúc phúc cho 3 đôi anh chị Hội Viên HHTM xứ đoàn Châu Bình  luôn trân trọng mái ấm 
gia đình anh chị  đang có, mỗi ngày mỗi việc của  chúng ta đều là hồng ân . 
 Ước mong 3 đôi anh chị Mừng anh chị mừng Ngân khánh hôm nay. Ngày 28/11  được 
sức mạnh của Tin Mừng, Để Quý anh chị sống an vui trong gia đình, Đạo đức nơi xứ đạo,  
nhân chứng đích thực của Chúa Kitô giữa lòng xã hội . 
 

5. THÁNG 11 KÍNH NHỚ :  
-Đến Nhà Thờ Bắc Hà – GP Phú Cường : Ngày 15/11 Ban Chấp hành Liên đoàn Gia 
Đình HHTM, quý đại diện các xứ đoàn đã đến thăm Cha chính xứ Gx Bắc Hà, Chị Hoàng Nhiễu 
trưởng Liên đoàn Gia đình TGP SG đã kính chuyển quà tặng của Cha Đa Minh Tổng  giám huấn 
HHTM đến Cha Giuse Phạm văn Hòa , sau đó anh chị em xin phép Cha Chính xứ Bắc Hà viếng 
mộ và Cầu Nguyện Cha Cố An Tôn Tiên Khởi thành lập HHTM Xứ đoàn Bắc Hà và Cha Cố Giuse 
nguyên giám huấn HHTM xứ đoàn Bắc Hà  

 

17g30 anh chị em dâng lễ sôt sáng cùng cộng đoàn nhà Thờ Bắc Hà ,. 
Sau Thánh Lễ  Ban chấp hành Liên đoàn đã dự buổi họp thường kỳ tháng 11 giữa tháng của Gia 
đình Bắc Hà . Sĩ số chị em họp hôm nay khá đông đủ , Quý chị cựu cũng đến dự thật thân 
thương .  

https://www.facebook.com/hoang.nhieu.12
https://www.facebook.com/hoang.nhieu.12
https://www.facebook.com/hoang.nhieu.12
https://www.facebook.com/hoang.nhieu.12
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492552761138261&set=pcb.492552811138256&type=3
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Ngày 23/11/2017 Liên Đoàn Đến nghĩa Trang Lararo : 
 Viếng Mộ Cha Cố Giacobe Đỗ Minh Lý Nguyên Giám đốc Hiệp Hội Thánh Mẫu . 

 
 
 
6. THÔNG BÁO MỜI SINH HOẠT THƯỜNG LỆ ; 
- Ban Chấp Hành Liên Đoàn Gia Đình HHTM TGP xin thông báo:  
Được sự chấp thuận của Cha Tổng Giám Huấn HHTM: Từ tháng 01/2017 
Liên Đoàn Gia Đình HHTM TGP sẽ họp mặt dự thánh lễ hằng tháng luân phiên đến các xứ tùy 
theo sự đâng ký của xứ đoàn, Thời gian ngày giờ cũng tùy theo sự ưng thuận và cho phép cùa 
Cha Chính xứ cơ sở.  
7. GIAO LUU LIÊN ĐOÀN VỚI XỨ ĐOÀN CƠ SỞ :  
Vào Thứ tư tuần lễ cuối tháng. Anh Ngọc sẽ đem “Tập San Hiệp Sống” đến Tận nhà các đoàn 
trưởng. Xứ đoàn ở xa như Phụng Hiệp và Bắc Hà Liên đoàn sẽ gửi bằng Bưu Điện. Thuận tiện 
anh Ngọc Đại diện Ban chấp gặp gỡ các xứ đoàn , vậy Quý anh Chị Trưởng cuối tháng chuẩn bị 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492552771138260&set=pcb.492552811138256&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492552771138260&set=pcb.492552811138256&type=3
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thông tin của giáo xứ cơ sở gửi cho anh Ngọc đen về để Liên đoàn kịp biên tập vào Thông tin 
tháng tới cho “Tập San Hiệp Sồng ” 
 9, Tài Liệu Thảo luận Tĩnh tâm ngày 07/12/2017  

 

GÓP Ý THẢO LUẬN ĐỀ TÀI “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRỞ THÀNH MÁI ẤM YÊU THƯƠNG” 

1.GIA ĐÌNH LÀ CÁI NÔI CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG:  
Nơi mà bạn đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. 
Gia đình là một điều gì đó thật thiêng liêng trong lòng bạn.  
Gia đình là mái ấm, dù mái ấm đó to hay nhỏ, đó vẫn là mái ấm của chúng ta.  
Giậy phút tuyệt vời của gia đình là khi nào ? : Khi cả nhà quây quần bên chiếc bàn nhỏ, cùng 
cầu nguyện cho những điều tốt lành và thưởng thức món gà nướng thơm phức bên cạnh chiếc lò 
sưởi ấm áp trong đêm Giáng Sinh lạnh lẽo. Những đứa trẻ xếp hàng chúc phúc ông bà cha mẹ 
để được nhận một bao lì xì đỏ chói trong những ngày Tết Nguyên Đán. 

2. CẢM NHẬN VỀ MÁI ẤM GIA ĐÌNH:  
Gia đình bạn là như thế đó. Thật giản dị và đơn sơ, nhưng lúc nào cũng ấm áp tình thương. Tuy 
ko giàu về vật chất, nhưng tình cảm thì tràn đầy.  
Gia đình là mái ấm hạnh phúc lớn nhất mà ta từng có, nơi đó ta được bố mẹ yêu thương chăm 
sóc, lo lắng. Hạnh phúc gia đình là thứ quí giá nhất trong cuộc sống. Không có nó ta không thể 
sống và lớn lên được. Gia đình là nơi bảo vệ ta và giúp ta trong lúc khó khăn và giúp ta chia sẻ 
niềm vui nỗi buồn. Bạn đừng làm mất đi thứ tình cảm cao quý ấy, vì nếu gia đình tan vỡ bạn sẽ 
cảm thấy cô đơn buồn bã và chán nản, tuy rằng ngoài gia đình, ta còn có bạn bè. Nhưng "Gia 
đình còn hơn là bạn bè". Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, vì trên đời này ko gì là quí 
giá và cũng không có gì là hoàn hảo và vĩnh tồn bằng gia đình. Một khi đã làm mất đi tình cảm 
gia đình thì khi nghĩ lại ta sẽ phải hối hận. Hãy biết trân trọng những gì đang có bạn nhé .  

3. GIA ĐÌNH LÀ NGÔI NHÀ AN TOÀN CHO TA TRÚ NGỤ TRONG CUỘC ĐỜI: 
Gia đình cho ta những bữa cơm ấm áp, đầy tình thương yêu mà khi đi xa gia đình ai cũng nhớ.  
Gia đình là nơi ta học cách yêu thương, quan tâm, chăm sóc người khác ngoài bản thân ta.  
Gia đình là nơi ta học được cách sống, cách giao tiếp với cộng đồng.  
Gia đình là chỗ ta có thể giải bày tâm sự mà không e ngại.  
Gia đình là chỗ dựa tinh thần và thể xác tốt nhất khi ta bị suy sụp do gặp thất bại.  
Gia đình là một phần của xã hội thu nhỏ. Nó đa hình, muôn dạng và mang lại sự thú vị. 
Hãy luôn yêu quý gia đình của mình, bạn nhé ! (My Love In Family) 

4. TA PHẢI LÀM GÌ ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH MÌNH TRỞ NÊN MÁI ẤM HẠNH PHÚC ? : 
Sau khi đã ý thức được tầm quan trọng của gia đình, ý thức trách nhiệm phải xây dựng cho gia 
đình thực sự trở thành mái ấm yêu thương, chúng ta sẽ phải làm gì để giữ mãi ngọn lửa yêu 
thương từ thuở ban đầu và kéo dài ngọn lửa ấy mãi mãi trong cuộc sống chung sau này. 

Hát bài: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời… để xin Chúa là Tình Yêu ở trong gia 
đình và giúp các thành viên gia đình được hòa hợp hạnh phúc. 

LM ĐAN VINH - HHTM 
 
 

IV. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM/TGP: 

1) Trại “Hiệp Sống - Xin Vâng - Phục Vụ”: Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM đã tổ chức một trại họp 
bạn tại Giáo Xứ Rạng, Giáo Phận Phan Thiết (Mũi Né) từ 13g00 Thứ Bảy 14/10 đến 20g00 CN 
15/10/2017. Số trại sinh tham dự được 42 gồm một số Xứ Đoàn như Thạch Đà, Châu Bình, Sinh 
Viên HH Thánh Mẫu... Chủ đề traị Họp Bạn là tập sống theo linh đạo Hiệp sống- Xin Vâng- Phục 
Vụ của HHTM theo gương Chúa Giê-su và Đức Ma-ri-a. Nói chung tinh thần các trai sinh rất 
phấn khởi, tích cực thi đua sống yêu thương hiệp nhất với nhau, cùng nhau thể hiện tinh thần 

https://www.facebook.com/myloveinfamily/?fref=mentions


 45 

Xin vâng và Phục vụ trong các sinh hoạt vui chơi và nhất là khi tham dự lửa trại đêm Thứ Bảy 
ngoài bãi biển, và chơi trò chơi lớn vào sáng Chúa Nhật trong khu vực nhà thờ xứ Rạng. Anh 
echij em chia tay nhau mà lòng vẫn quyến luyến tình yêu thương. Hẹn sẽ gặp gỡ nhau trong các 
sinh hoạt của Liên Đoàn trong thời gian sắp tới. 

2) Tình hình Sinh Hoạt Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM:  
Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon hiện nay gồm 7 Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đang hoạt 
động như sau: Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai, XĐ Giới Trẻ Thạch Đà, XĐ Giới Trẻ Châu Bình, XĐ 
Giới Trẻ Thái Bình, XĐ Giới Trẻ Bình Thái, XĐ Giới Trẻ Bình An. BCH Liên Đoàn sẽ tổ chức đi 
thăm các Xứ Đoàn đang hoạt động, chuẩn bị bầu lại Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn Giới Trẻ 
HHTM nhiệm kỳ 2017 - 2021. 
LM Giám Huấn HHTM và LM Tân Phụ Tá  HHTM sẽ phối hợp các đơn vị Mục Vụ Giới Trẻ trong 
Gx Sao Mai và các Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM trong Liên Đoàn để tổ chức các sinh hoạt phù hợp 
với tâm lý tuổi  trẻ. 

TRUYỀN THÔNG HHTM 
 

 


