
 
 

      

                                                                ễ ă ưở

in tức trong những ngày cuối năm làm chúng ta, những người sống tại 

Thành phố Hồ chí Minh thêm phấn khởi, vui mừng. Tin tức nổi bật nhất 

vẫn là cơn dịch do virus covid 19 đã suy giảm. Chúng ta vẫn còn nhớ 

cảnh kinh hoàng do cơn dịch để lại : nhiều người chết liên tục trong những 

ngày tháng đó, ngành y tế phải lên tiếng báo động, thực phẩm khan hiếm, 

tinh thần của nhiều người trong chúng ta hoảng loạn vì không biết đâu mà 

tránh hay không biết biện pháp nào để không dính phải cơn dịch … Tinh 

thần hoảng loạn hay ít hơn là tinh thần lo lắng vẫn còn nơi một số người 

trong chúng ta ngày nay, tuy có ít hơn trước. 

Thế nhưng, tình hình hiện nay đã khả quan : dịp lễ Giáng sinh vừa qua, 

các Thánh lễ vẫn được cử hành với nhiều người tham dự cho dù có hạn chế. 

Hôm nay sau hơn hai tuần, chúng ta thấy việc tham dự các thánh lễ trong 

dịp lễ Giáng sinh cũng như việc dân chúng vui chơi trong những ngày đầu 

năm dương lịch không ảnh hưởng mấy đến tình hình dịch bệnh. Các con số 

cho thấy số người bị lây nhiễm giảm dần và số người chết vì dịch cũng giảm 

chỉ còn khoảng 20 người mỗi ngày. Các con số đó cho thấy hiệu quả của 

việc chích ngừa cho toàn dân. Hậu quả là kinh tế hồi phục dần dần : các cửa 

hàng dần dần mở cửa trở lại. Các sinh hoạt, các loại hình kinh doanh hoạt 

động trở lại gần như bình thường.  

Cơn dịch đã dạy chúng ta nhiều điều. Trước tiên cơn dịch đã làm chúng 

ta biết sống chậm lại, biết lui vào nơi hoang vắng, sống cô độc, cô đơn, biết 

quay về với chính mình để thấy rằng không thể kiêu hãnh, tự phụ về sức 

mạnh của riêng chúng ta. Chúng ta không thể tự hào về những thành quả mà 

chúng ta đạt được đều do và chỉ do công sức của chúng ta. Chúng ta thấy 

một cơn gió thoảng cũng làm đời sống chúng ta biến đi, không còn vết tich. 

Chính ân sủng của Lòng Chúa Thương Xót mới làm cho cuộc sống chúng ta 

được vững bền 
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TIN VÀO CHÚA 

Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh 

quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. (Ga 2,11) 

Suy niệm: Qua phép lạ đầu tiên này, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết căn 

tính của Người: Ngài là Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta (Ga 1,14) 

để ai tin vào Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16). 

Kể từ đây, các môn đệ bắt đầu tin vào Chúa. Tin là theo Chúa với trọn tấm 

thân, cả con tim, tâm hồn và cuộc sống. Nói cách khác, tin Chúa là đi theo ý 

định, chương trình và làm theo ước muốn của Ngài. Nhờ tin trọn vẹn vào 

Chúa Giêsu, chúng ta không những trở nên tốt lành, mà còn nên một với 

Chúa trong sứ vụ là loan báo Tin Mừng cho mọi người để họ tin và chịu 

Phép Rửa hầu được cứu độ (Mc 16,15-16). 

Mời Bạn: Tin là ra đi khỏi những tính toán an toàn của bản thân, phó thác 

đời mình cho Chúa, khởi đầu bằng việc hoán cải, đổi mới cái nhìn, suy nghĩ; 

kế tiếp là sẵn sàng vâng theo giáo huấn của Chúa Giêsu, đồng thời quyết 

tâm dấn thân phục vụ Người và tha nhân. Mời bạn tích cực loan báo Tin 

Mừng, thông truyền đức tin cho người chưa biết Chúa qua việc sống những 

giá trị Tin Mừng Nước Trời, thực thi bác ái trong Năm Đức Tin này. 

Sống Lời Chúa: Trong mọi hoàn cảnh và biến cố tôi sẽ luôn thưa với 

Chúa: “Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Chúa” (Tv 40,8-9). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con nguyện tin và theo Chúa suốt cuộc đời. Dù bão 

tố thét gào quanh con, hay những tai ương bất ngờ xảy đến, xin cho con 

luôn tin tưởng và an lòng bước theo Chúa, xác tín Chúa mãi đồng hành với 

con trên đường đời. Amen. 

 

 

 

 

 
  



  

 

ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI MỌI TÍN HỮU LÀM CHỨNG CHO 

CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY 

Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2022 với chủ đề: 

“Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8), Đức Thánh Cha suy tư 

về ba yếu tố nền tảng của “đời sống và sứ vụ của mỗi môn đệ”. Giáo 

hội bắt đầu cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo hàng năm từ năm 1926. 

Năm nay Ngày này sẽ được cử hành vào ngày 23/10. 

“Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” 

Yếu tố thứ nhất là “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy”; đây là 

“lời kêu gọi mọi Kitô hữu làm chứng cho Chúa Kitô”. Đức Thánh Cha 

nói rằng “yếu tố này là trung tâm lời giảng dạy của Chúa Giêsu cho các 

môn đệ”. Ngài nói: “Mọi Kitô hữu được mời gọi trở thành một nhà 

truyền giáo và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Và Hội Thánh, cộng 

đồng các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, không có sứ mạng nào khác 

ngoài sứ mạng đem Tin Mừng đến cho toàn thế giới bằng cách làm 

chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Truyền giáo là bản chất của Giáo hội.” 

Không chỉ làm chứng nhưng còn trở thành chứng nhân 

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng các Kitô hữu thực hiện sứ 

vụ truyền giáo trong Giáo hội, vì họ được Giáo hội sai đi nhân danh 

Chúa Kitô, như Chúa sai các môn đệ ra đi, từng hai người một. Đồng 

thời, “các môn đệ được yêu cầu sống cuộc sống cá nhân theo tinh thần 

truyền giáo: họ được Chúa Giêsu sai đến với thế giới không chỉ để thực 

hiện, nhưng còn và trên hết, sống sứ vụ được uỷ thác cho họ; không chỉ 

làm chứng, nhưng còn và trên hết trở thành chứng nhân của Chúa Kitô.” 

Đức Thánh Cha nói thêm: “Trong việc loan báo Tin Mừng, 

gương mẫu đời sống của Kitô hữu và lời loan báo về Chúa Kitô không 

thể tách rời. Điều này phục vụ cho điều kia.” 

“Cho đến tận cùng trái đất” 



Yếu tố nền tảng thứ hai là “cho đến tận cùng trái đất”. Đức 

Thánh Cha nhắc rằng các môn đệ đầu tiên mở rộng sứ vụ truyền giáo 

của họ theo sự hướng dẫn quan phòng của Chúa chứ không với mong 

muốn chiêu dụ tín đồ. Khi bị bắt bớ, họ mang Tin Mừng đến những 

miền đất mới. Loan báo Tin Mừng “cho đến tận cùng trái đất”, theo 

Đức Thánh Cha, đây cũng là thách đố đối với các Kitô hữu ngày nay 

trong việc loan báo Chúa Kitô cho những người chưa gặp Chúa. 

"Anh em sẽ nhận được sức mạnh từ Chúa Thánh Thần” 

Và yếu tố thứ ba được Đức Thánh Cha trình bày trong Sứ điệp 

Ngày Thế giới Truyền giáo là: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh từ 

Chúa Thánh Thần”. Đức Thánh Cha nói rằng các Kitô hữu chỉ có thể 

“làm chứng đầy đủ và chân thực cho Chúa Kitô là Chúa với sự soi dẫn 

và trợ giúp của Chúa Thánh Thần.” 

Vai trò của cầu nguyện trong đời sống truyền giáo 

Đức Thánh Cha khuyến khích các môn đệ truyền giáo nhận ra 

tầm quan trọng trong hoạt động của Chúa Thánh Thần, gắn bó với sự 

hiện diện của Người hàng ngày và đón nhận sức mạnh và sự hướng dẫn 

không ngừng của Người. Ngài khuyên nhủ: “Thật vậy, chính khi cảm 

thấy mệt mỏi, không có động lực hoặc bối rối, chúng ta nên nhớ cầu 

nguyện với Chúa Thánh Thần”, bởi vì cầu nguyện đóng vai trò quan 

trọng trong đời sống truyền giáo vì nó “cho phép chúng ta được canh 

tân và củng cố bởi Chúa Thánh Thần.” (CSR_32_2022) 

Hồng Thủy - Vatican News 

 
 

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho 

quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của 

Họ đạo. Bà Vân, dự tòng Lê Thị Riêng: 600.000đ. Gđ Tôn Nữ Liên Chi: 

2.000.000đ. 


