
 

 

                                                                ễ ă ưở

húng ta đang ở trong những tuần cuối của năm cũ, năm âm lịch, năm 

Canh tý và chuẩn bị bước sang năm mới, năm Tân sửu với những chuẩn 

bị tối thiểu những điều cần thiết. Họ đạo chúng ta cũng đã có vài chuẩn 

bị đón Tết như thường lệ. Một số người đi xưng tội cuối năm và các cha 

cũng cố gắng giải tội sau mỗi thánh lễ để giải quyết nhu cầu tâm linh của 

ông bà anh chị em. Theo tôi nghĩ việc xưng tội như thế thì tốt hơn mỗi năm 

một lần vào dịp lễ lớn vì đời sống tâm linh của chúng ta luôn xứng đáng, 

luôn sẳn sàng trước mặt Chúa. 

Năm nay theo đề nghị của cha phó, họ đạo chúng ta có làm tiểu cảnh để 

góp vào chuyện vui xuân của mọi người. Thiết nghĩ, trong bối cảnh nhiều 

khó khăn hiện nay thì làm thêm chút gì để gia tăng niềm vui cho mọi người 

cũng là điều đáng trân trọng.  

Họ đạo chúng ta vừa mới hoàn thành nhà quàn dành cho những người 

gặp khó khăn trong việc để quan tài người chết tại nhà vì chật,vì cao, vì 

nhiều lý do khác như người ở nước ngoài đi du lịch chẳng hạn… Đây không 

phải là dịch vụ kinh doanh nên hoàn toàn miễn phí và dĩ nhiên chỉ phục vụ 

tối thiểu và trước tiên cho những người trong hạt Saigon-Chợ Quán. Các cha 

trong hạt đã được thông báo và thủ tục cũng đơn giản. Chỉ cần liên lạc với 

các cha là đủ. 

Trong những ngày vừa qua chúng ta cũng đã phân phát trên 200 phần quà 

cho người nghèo “ăn tết”. Khả năng của họ đạo cũng không nhiều nên 

chúng ta chỉ đóng góp trên 60 triệu cho chương trình nầy. Xin chân thành 

cám ơn mọi người đã ít nhiều đóng góp cho chương trình nầy. Với những 

hoạt động kể trên chúng ta hy vọng mọi người trong họ đạo đã làm hết sức 

mình để chuẩn bị, chuẩn bị cho mình và người khác, cái tết cổ truyền của 

chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta trong việc chuẩn bị 

đón năm mới.  
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TIN VÀO SỨC MẠNH LỜI CHÚA  

“Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các 

thần ô uế và chúng phải tuân lệnh.” (Mc 1,27) 

Suy niệm: Người ta nói rằng triết gia Socrates dạy học trong 40 năm, Platon 

trong 50 năm, Aristotle trong 40 năm, còn Đức Giê-su chỉ vỏn vẹn trong ba 

năm. Thế nhưng, tác động ba năm sứ vụ của Ngài vượt xa ảnh hưởng 130 

năm giảng dạy của những người được xem là các triết gia vĩ đại nhất của 

thời cổ đại. Tin Mừng hôm nay cho thấy một trong những tác động của Ngài 

trên cử tọa tại hội đường Ca-phác-na-um. Ngài giảng dạy giáo lý mới mẻ 

với uy quyền tự mình, chứ không dựa trên sách vở truyền thống. Kèm theo 

lời giảng dạy là sức mạnh của lời Ngài: chỉ cần một mệnh lệnh ngắn gọn, 

quỷ phải xuất ra khỏi người bị ám, đem lại an vui cho con người. Chẳng lạ 

gì cử tọa vừa ngạc nhiên, thích thú, thán phục, và bị chinh phục trước sức 

mạnh của lời ấy.   

Mời Bạn: “Ngay cả Đức Ki-tô cũng không làm theo ý mình. Ngài hoàn 

toàn chịu hao tổn vì lòng nhiệt thành với Nhà Cha mình. Là con người, Ngài 

luôn hành động cho Chúa. Là Thiên Chúa, Ngài luôn hoạt động cho con 

người” (G. Bull). Đọc Tin Mừng, bạn có được đánh động trước lời của 

Chúa Giê-su không? Mong bạn nhìn ngắm Ngài, và thêm lòng tin tưởng, 

cậy trông, để vững bước theo Ngài trên đường đời. 

Sống Lời Chúa: Tôi thay đổi cái nhìn mới về đời Ki-tô hữu qua việc dành 

thời gian sống với Chúa thân mật hơn, để sống với tha nhân thân ái hơn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, bao người bị lôi cuốn, mê hoặc bởi cuộc 

đời của Chúa, và nhờ vậy đã trở nên thánh. Xin cho con cũng biết dành 

nhiều thời gian, năng lực, quan tâm cho việc tìm hiểu và yêu mến Chúa hơn. 

Amen. 
  

  

   

 Cầu nguyện bằng Kinh Thánh.  
Thứ Tư, 27.01, ĐTC Phanxicô đã tiếp tục loạt bài giáo lý của ngài về Cầu 

Nguyện, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Sách Thánh đối với đời sống 

cầu nguyện. Những lời trong Sách Thánh không được viết ra để mãi bị giam 

cầm trên giấy cói, giấy da hay giấy thường, nhưng để được người cầu 

nguyện tiếp nhận, làm chúng đơm hoa trong lòng mình. Sách Giáo lý khẳng 



định rằng: “cầu nguyện nên đi kèm với việc đọc Sách Thánh” - không nên 

đọc Kinh thánh như một cuốn tiểu thuyết, mà phải kèm theo lời cầu nguyện 

- “để cuộc đối thoại diễn ra giữa Thiên Chúa và con người” (số 2653). Câu 

Kinh Thánh đó cũng được viết cho tôi: một đoạn Kinh thánh, đã nghe nhiều 

lần rồi, bất ngờ, một ngày nào đó, nói với tôi, và soi sáng một hoàn cảnh 

sống của tôi. Nhưng điều cần thiết là tôi, ngày hôm đó, tôi phải có mặt trong 

cuộc hẹn với Lời Chúa đó. Mỗi ngày Thiên Chúa đi qua và gieo một hạt 

giống vào thửa đất cuộc đời chúng ta. Lời đó có trở thành Lời hằng sống của 

Thiên Chúa cho chúng ta hay không là tùy thuộc vào lời cầu nguyện, tấm 

lòng rộng mở khi chúng ta tiếp cận Kinh thánh. Thánh Augustinô đã nói: 

“Tôi sợ Thiên Chúa khi Người đi qua”. Tại sao ngài sợ? Sợ rằng ngài không 

lắng nghe Người. Sợ rằng tôi không nhận ra rằng Người là Chúa. 

Qua lời cầu nguyện, một sự nhập thể mới diễn ra. Và chúng ta là “nhà tạm” 

của Lời. Tín hữu không biến Kinh Thánh thành điểm tựa cho quan điểm 

triết học và luân lý của riêng họ, nhưng vì họ hy vọng một cuộc gặp gỡ; các 

tín hữu biết rằng những lời đó được viết ra trong Chúa Thánh Thần, và do 

đó cũng trong cùng một Chúa Thánh Thần này, chúng phải được đón nhận 

và hiểu biết, để cuộc gặp gỡ có thể diễn ra. 

Kinh thánh không phải là vấn đề chỉ thuộc về trí nhớ: đó là vấn đề thuộc ký 

ức của trái tim, nhằm mở cửa để anh chị em bước vào cuộc gặp gỡ với 

Chúa. Do đó, chúng ta đọc Kinh thánh vì chúng “đọc chúng ta”. Và đó là 

một ơn thánh để có thể nhận ra chính mình trong đoạn văn ấy hoặc trong 

nhân vật ấy, trong tình huống này hoặc tình huống nọ. 

Kinh thánh được viết cho từng người chúng ta. Và Lời Thiên Chúa, lời đầy 

Chúa Thánh Thần, khi được đón nhận với tấm lòng rộng mở, một điều gì đó 

đang thay đổi. Đó là ơn thánh và sức mạnh của Lời Thiên Chúa. 

Truyền thống Kitô giáo rất phong phú về kinh nghiệm và suy tư về việc cầu 

nguyện bằng Sách Thánh. Đặc biệt, phương pháp “Lectio divina” đã được 

thành lập; nó bắt nguồn từ các giới đan sĩ, nhưng hiện nay nó cũng đã được 

thực hành bởi các Kitô hữu thường xuyên đi lại với giáo xứ của họ. Trước 

hết, nó là vấn đề đọc một đoạn Kinh thánh một cách chăm chú: đây là 

Lectio divina, trước hết và quan trọng nhất là đọc đoạn Kinh thánh một cách 

chăm chú, hoặc hơn thế nữa đọc với “một vâng phục” bản văn, để hiểu ý 

nghĩa trong và của chính nó. Sau đó, người ta bắt đầu đối thoại với Kinh 

thánh, để những lời đó trở thành một nguyên nhân cho việc suy gẫm và cầu 

nguyện: trong khi trung thành với bản văn, tôi bắt đầu tự hỏi “Lời Chúa nói 

gì với tôi”. Đây là một bước tế nhị: chúng ta không được sa vào những giải 

thích chủ quan, nhưng chúng ta phải là một phần của lối sống Truyền thống, 

vốn liên kết mỗi chúng ta với Sách Thánh. Bước cuối cùng của Lectio 

divina là chiêm niệm. Ở chỗ này, các lời lẽ và suy nghĩ phải nhường chỗ cho 



tình yêu, như giữa những người yêu nhau đôi khi nhìn nhau trong im lặng. 

Bản Văn Kinh thánh vẫn còn đó, nhưng giống như một tấm gương, giống 

như một ảnh tượng để được chiêm niệm. Và nhờ cách này, có sự đối thoại. 

Qua lời cầu nguyện, Lời Thiên Chúa đến ở trong chúng ta và chúng ta ở 

trong nó. Lời Chúa gợi hứng cho các ý định tốt và nâng đỡ hành động; nó 

đem lại cho chúng ta sức mạnh và sự thanh thản, và ngay cả lúc thách thức 

chúng ta, nó mang lại cho chúng ta sự bình yên. Vào những ngày "kỳ lạ" và 

khó hiểu, nó bảo đảm cho trái tim niềm tin tưởng và yêu thương để có thể 

thoát khỏi các cuộc tấn công của kẻ ác.  

Nhờ cách đó, Lời của Thiên Chúa trở thành xác thịt nơi những người tiếp 

nhận nó trong cầu nguyện. Trong một số bản văn cổ đại, có trực giác cho 

rằng các Kitô hữu đồng nhất hoàn toàn với Lời Chúa đến nỗi, ngay cả khi 

mọi Sách thánh bị thiêu rụi, "khuôn" của chúng vẫn được lưu giữ vì dấu ấn 

mà nó đã để lại trong cuộc đời các vị thánh. Quả là một phát biểu đẹp đẽ. 

Đời sống Kitô hữu vừa là công trình vâng phục vừa là công trình sáng tạo. 

Một Kitô hữu tốt phải biết vâng phục, nhưng họ phải sáng tạo. Vâng phục, 

vì lắng nghe Lời Thiên Chúa; sáng tạo, bởi vì họ có Chúa Thánh Thần bên 

trong thúc đẩy, dẫn dắt họ đi lên. Ở cuối một trong những dụ ngôn của 

Người, Chúa Giêsu đưa ra sự so sánh sau đây - Người nói, “bất cứ kinh sư 

nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ 

trong kho tàng của mình – cõi lòng mình - cả cái mới lẫn cái cũ” (Mt 13:52). 

Sách Thánh là một kho tàng vô tận. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta ơn 

biết rút ra nhiều điều hơn nữa từ đó, qua việc cầu nguyện. 

 
    

Phòng chống dịch bệnh tại các cộng đoàn. 

Dịch Covid 19 đã tái xuất tại nhiều địa phương. Theo đánh giá của các cơ 

quan chức năng, thành phố chúng ta có nguy cơ bùng phát dịch rất lớn. Do 

đó, theo lời đề nghị của Tòa Tổng Giám Mục Sàigòn, khi cử hành phụng vụ, 

cộng đoàn phải tuân giữ các biện pháp phòng dịch như: khử trùng phòng ốc, 

rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, rước lễ trên tay. 

Xin mọi người tuân thủ lời đề nghị này trong tinh thần trách nhiệm và yêu 

mến 
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